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HIT… อยากชวนทา่นเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

The Best of Italy 
ดทีีส่ดุของเสน้ทาง ... อติาล ี11 วนั 

ก าหนดการเดนิทาง 
12 , 26 กนัยายน / 15 ตลุาคม 2562 

 
เหมาะทีส่ดุ!! ส าหรบัลกูคา้ HIT TOUR ที่ก าลงัะะปออติาลคีรังงรรก 

เนน้เทีย่วครบปฮปลทส์ าคญั ทีป่มต่อ้งพดูถงึกน็กึภาพออก รถมเพิม่เทีย่ว 2 อทุยานรหง่ชาตมิรดกโลก 
ซงิเกว ่เตรเร่ รละ เสน้ทางอมาลฟี ่ปดพ้กัเมอืงละ 2 คนืส าหรบัผูท้ีป่มต่อ้งการยา้ยโรงรรมบอ่ย   
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วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ 
21.30 น. พบกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ชั้น 4  
 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล  
 หรือ เรียกสั้นๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้าม
น าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน10ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดง
ต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ – โรม (อติาล)ี – เนเปิลส์ – เกาะคาปรี – ซอเรนโต้ 
00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) โดยเที่ยวบินที่ TG 944 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 
06.50 น. ถึง ท่าอากาศนานาชาติฟูมิชิโน่ “Fiumicino International Airport” กรุงโรม (Rome) ประเทศอิตาลี  

 (Italy) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ 
 รอรับน าลูกคา้ไฮไลทฯ์ ทุกท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองเนเปิลส์ หรือ นาโปลี (Naples, Napoli) (ระยะทาง 226 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองท่ีมีชีวิตชีวา มีสีสัน คึกคกั เป็นเมืองท่ีใกลเ้คียง กรุงเทพ (Bangkok) บา้นเรา  
 หรือถา้จะเทียบใหใ้หญ่ข้ึนไปอีกกต็อ้งเป็นมหานครนิวยอร์ก มีการผสมผสานศิลปวฒันธรรมดั้งเดิมกบัความทนัสมยัจนเป็น 
 เน้ือเดียวกนั โบสถเ์กา่ๆ กบับา้นเรือนสมยัใหม่อยูป่ะปนกนัไป ไม่สามารถแยกเป็นเขตเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ได ้
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั  น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือไป 

 ยงั เกาะคาปรี “Capri Island” เกาะเลก็ๆ แห่งหน่ึงที่ 
 ประเทศอิตาลี (Italy) เป็นสถานทีพ่กัตากอากาศทางทะเล 

 ที่มีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงจึงเป็นเร่ืองน่าแปลกมาก เพราะ  
 เกาะคาปรี “Capri Island” แห่งน้ีไม่ไดมี้หาดทรายขาวๆ 

 เลยแมแ้ต่แห่งเดียวบนเกาะแลว้เพราะสาเหตุใดกนัที่ท  าให ้

 เกาะแห่งน้ีมีช่ือเสียงข้ึนมาได ้บนเกาะเลก็ๆ แห่งน้ีเตม็ไป 

 ดว้ยบา้นพกัตากอากาศมากมายเหล่าดาราฮอลลีวูด้หลายๆ  
คน ที่มีช่ือเสียงกมี็บา้นพกัตากอากาศที่น่ีบา้นเรือนบนเกาะ
รวมทั้งบรรดาร้านคา้ ริมฝ่ังพร้อมใจกนัละเลงทาสีสันฉูดฉาดตดักนับนตวัอาคาร ท าใหเ้พิ่มความสดใสและเป็นที่น่าสนใจ
ของผูม้าเยอืนไดดี้ทีเดียว เม่ือมาถึงท่าเรือกน็ัง่เรือขา้มฝากสู่ เกาะคาปรี “Capri Island” พาท่านไปข้ึนเรือขนาดกลางเพื่อ
เขา้สู่ ถ ้าบลูกร๊อตโต้ “Blue Grotto” นัง่ไปชมวิวไปประมาณสักราวๆ ยีสิ่บถึงสามสิบนาที หลงัจากนั้นเม่ือไปถึงหนา้ถ  ้า
เรากเ็ปลี่ยนเป็นเรือขนาดเลก็อีกทีนัง่ไดป้ระมาณล าละ 4 - 5 คนเขา้ไปขา้งใน ตรงปากถ ้า ตอ้งนอนราบลงไปกบัเรือ (แบบ
หงายหนา้) คนพายเคา้กจ็ะกะจงัหวะ ดึงโซ่ท่ีโยงไวท่ี้ปากถ ้าเพื่อเขา้ไปในถ ้า พอเขา้ไปปุ๊บตอนแรกเราจะรู้สึกมืดมิดก่อน 
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(เพราะตายงัปรับแสงไม่ได)้ แต่สักพกักจ็ะเห็นสีของน ้าซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือ ถ ้าบลูกร๊อตโต้ “Blue Grotto” เห็นน ้าทะเล
เป็นสีฟ้าสะทอ้นแสงใตน้ ้าเป็นประกายสวยงามมาก  

*** ทั้งนีก้ารเข้าชมภายในถ า้ขึน้อยู่กบัสภาพน า้ขึน้-ลงในแต่ละวนั ***  
 จากนั้นน าท่านนัง่ Cable Car ข้ึนสู่ ชุมชนคาปรี “Capri” ข้ึนไปถึงปุ๊บ กจ็ะเห็นร้านรวงต่างๆ ขายของท่ีระลึกและอื่นๆ  
 (รวมทั้งมีกาแฟ และของอร่อยเช่นไอศกรีมดว้ย) ช่ืนชมกบับรรยากาศที่ท  าให ้คาปรี “Capri” มีเสน่ห์เป็นที่หลงใหลของ 

 นกัท่องเที่ยว อิสระใหท้่านเดินเที่ยวชมเมืองท่ีประกอบไปดว้ยโบสถ,์ อาคารโบราณ,โรงแรมน่ารักๆ, ร้านขายของหรูหรา,  
 ร้านอาหารต่างๆ หลงัอิ่มหน าส าราญแลว้เรากน็ัง่รถ ไต่ทางอนัคดโคง้เหมือนเดิมลงมาท่ีท่าเรือ เพื่อท่ีจะข้ึนเรือไปท่ีฝ่ัง  
 เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีตวัเมืองเรียงรายตามแนวขอบผาหินสูง  ดว้ยมนตแ์ห่งเพลง  

“Come Back to Sorrento” และช่ือเสียงของความงามของทิวทศัน์เหล่าน้ีไดส้ร้างความประทบัใจใหก้บัผูม้าเยอืน 
จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียง 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พักค้างคืน ณ  Carlton International Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง  (3) ทัวร์เส้นทางสายอมาลฟ่ีสวยสุดๆ !!! 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ีน าท่านเท่ียว เส้นทางสายอมัลฟ่ี “Amalfi Coast” เส้นทางท่ีข้ึนช่ือว่าสวยสุดๆ แห่งหน่ึงของโลก  น าท่านลดัเลาะ 

 ทิวเขาท่ีเลียบชายฝ่ังทะเล เร่ิมจาก เมืองซอเรนโต้  (Sorrento) ไปตามหนา้ผาสูงชนัจนถึงเมืองหลกั 3 เมือง คือ  
เมืองโพสิตาโน (Positano), อมาลฟี (Amalfi) และ ราเวลโล (Ravello) เส้นทางเลียบชายฝ่ังและเมืองทั้งสามไดรั้บ
การอนุรักษใ์หเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกด้ว้ย  เร่ิมตน้กนัท่ี เมืองโพสิตาโน (Positano) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อาจเป็นเพราะ เมืองโพสิตาโน (Positano) ไม่ใช่เมืองใหญ่โตรโหฐานคุณสมบติัของ
การเป็นเมืองเลก็ ถา้ไม่สวยกส็งบน ้าหนกัของ โพสิตาโน (Positano) เทไปท่ีอยา่งแรกมากกว่า ส่วนเร่ืองความสงบ นัน่
ไม่ใช่บุคลิกของเจา้หล่อน ชมบา้นเรือนสีละมุนตาตั้งเรียงรายลดหลัน่อยูบ่นหนา้ผาแคบๆ ราวกบัก าลงัหลุดเขา้ไปอยูใ่นฉาก
หนงัเร่ืองไหนสักเร่ือง อิสระท่านเดินเล่นยา่นถนนคนเดินใจกลางเมือง จากนั้นเดินทางต่อผ่าน เมืองปราอิอาโน
(Praiano)ใหไ้ดช้มวิวสองขา้งทางจนเขา้สู่ เมืองอมาลฟี (Amalfi) (ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
50 นาที) เมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่ีมีอ  านาจทางทะเล แต่ต่อมาคาดว่าเกิดแผ่นดินถล่มจมหายไปในทะเล เมืองน้ีจึงกลายเป็นเพียง
เมืองเลก็ๆ มีประชากรราว 3 พนัคน มีมหาวิหารใหญ่ที่สวยงาม 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านชม เมืองอมาลฟี (Amalfi) เมืองท่ีมีมหาวิหารใหญ่ที่สวยงามคือ มหาวิหารเซ็นท์แอนเดรีย 

“Duomo di Sant’Andrea” อยูใ่จกลางเมือง สมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อสู่ เมืองราเวลโล (Ravello) (ระยะทาง 
6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เมืองตากอากาศบนเขาสูง ดา้นหนา้เป็นวิวทะเลสวยมากถึงมากที่สุดดา้นหลงั
เป็นวิว ภูเขาสูงเมืองน้ีสวยสุดยอดจริงๆ ตวัเมืองเป็นบา้นเก่าๆเลก็ๆ น าท่านชม โบสถ์ประจ าเมือง “Duomo” ที่สวยงาม 
จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
15 นาที) 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Carlton International Hotel หรือเทียบเท่า 
\ 
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วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4) ซอเรนโต้ – ปอมเปอ ี– โรม 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ีน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (Pompei) (ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เม่ือ 

 เดินทางมาถึงท่านจะเห็น ภูเขาไฟวิสุเวียส “Vesuvius Volcano” ก่อนเลย ซ่ึงเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวามาทบัถมสองเมือง 

 คือ เมืองปอมเปอี (Pompei) กบั เมืองเฮอร์ควิลานุม (Herculaneum) และไดก้ลืนกินเมืองทั้งเมืองอยูใ่ตเ้ถา้ถ่านท่ี 

 ประทุออกมา เวลาผ่านไปพนัปี เมืองน้ีกก็ลายเป็นต านานท่ีลางเลือนจนกระทัง่มีคนที่ขดุพบโดยบงัเอิญเม่ือประมาณสองร้อย 

 ปีก่อน จึงท าการขดุเมืองทั้งเมืองข้ึนมา ไม่น่าเช่ือว่าเมืองใหญ่โตขนาดนั้นจะถูกกลบมิดเป็นเวลาเกือบสองพนัปี มีสนามกีฬา,  

 โรงละคร, ศาสนสถาน, ร้านคา้และบา้นเรือนตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมาก น าทา่นเขา้ชม โบราณสถานปอมเปอี  
 “Archeological Site Pompei” ชมสภาพของเมืองท่ีขดุคน้ข้ึนมาไดภ้ายในก าแพงท่ีโอบลอ้มตวัเมืองชมเขตใจกลาง 

 เมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของวิหาร, ส านกังานราชการตลาด, ร้านคา้, โรงละคร, สนามกีฬา, บา้นเรือน  และโรงอาบน ้าสาธารณะของ 

 โรมนั   
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของ ประเทศอิตาลี (Italy) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1870  

(พ.ศ.2413) ตั้งอยูท่่ามกลางภูเขา 7 ลูก ตามต านานเล่าว่า มีทารกฝาแฝดสองคนช่ือรอมิวลุส (Romulus) และ เรมุส 

(Remus) ถูกท้ิงไวริ้มแม่น ้าไทเบอร์ ทั้งสองเติบโตข้ึนมาจากการเลี้ยงดูของสุนขัจ้ิงจอก ต่อมารอมิวลุสฆ่าเรมุสตาย 

เพราะล ้าเส้นเขตหมู่บา้นของตน ซ่ึงหมู่บา้นของรอมิวลุสต่อมากคื็อ กรุงโรม (Rome) นัน่เอง แต่ก่อนที่จะเขา้ตวัเมือง 

เราจะมีเวลาอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดงัท่ี เอ้าท์เล็ท คาสเทล โรมาโน่ “Castel Romano Outlet” (ระยะทาง 
251 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) ทีมี่ร้านรวมแลว้ประมาณ 100 ร้านคา้ ตั้งแต่ Designer labels

ไปจนถึงแบรนดท์อ้งถิ่น อาทิเช่น Valentino, Burberry, Etro, Feragamo, Dolce & Gabbana และอื่นๆ  
อีกหลายยีห่อ้  

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5) โรม – รัฐวาตกินั 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ รัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เลก็ที่สุดในโลกแต่มีฐานะเท่าเทียมกบัประเทศใหญ่ๆ อื่นๆ ดว้ย 
 ความส าคญัทางบทบาทในเชิงศาสนาและการทูตที่ศาสนจกัรยงัคงด ารงความศรัทธาไวอ้ยา่งมัน่คงจนถึงปัจจุบนั น าท่าน 

 เขา้ชม พิพิธภัณฑ์วาติกัน “Vatican Museum” เร่ิมจากบนัไดวนอนัลือช่ือสวยงามมากบนัไดวนน้ีจะเจอตอนแรก 
 กบัตอนออกจากพิพิธภณัฑข์อเสริมนิดว่าหลายท่านไปเที่ยวกรุงโรมกม็กัจะไม่พลาดไปชมวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครวาติกัน  
 แต่เป็นที่น่าเสียดายมากๆที่น้อยคนนักจะไปชม พิพิธภัณฑ์วาติกัน “Vatican Museum” อาจเป็นเพราะ..... แต่ขอบอก 
 ไว้เลยว่าหากได้ชม พิพิธภัณฑ์วาติกัน “Vatican Museum” แล้วเนี่ยนี่คือสุดยอดของสุดยอดทางศิลปะตะวันตกแล้ว 
 เม่ือเขา้มาจะเจอกบับนัไดน้ีแค่ด่านแรกกอ็ึ้งตะลึงไปกบัความงามท่ีวิจิตรมากๆ แค่บนัไดยงัตกแต่งขนาดน้ี เม่ือท่านเดินผ่าน 
 บนัไดเขา้ไปเรากจ็ะเจอประติมากรรมต่างๆท่ีเรียงรายอยา่งเช่นเมดูซ่าถูกตดัศีรษะใกล้ๆ กนันั้นเป็นโลงศพหินที่แกะสลกัได ้
 อยา่งวิจิตรบรรจงมากๆตอ้งขอบอกว่าระหว่างทางเดินนั้นในแต่ละหอ้งนั้นมีศิลปะล ้าค่ามากมายถ่ายกนัไม่หวาดไม่ไหวเดิน 
 มาเร่ือยๆจะเจอกบัทางเขา้หอ้งเกบ็สมบติัอียปิตโ์บราณเดินมาเร่ือยๆจะมาถึง โบสถ์ซีสทีน “Sistine Chapel” นัน่เองท่ีน่ี 
 เอง ที่คณะพระคาร์ดินลัจะขงัตวัเองเพื่อลงคะแนนเลือกพระสันตะปาปาพระองคใ์หม่และนอกจากนั้นท่ีน่ีเองยงัเป็นศูนยร์วม 
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 จิตรกรรมระดบัโลกโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลงานของไมเคิล แองเจลโล่ ผลงานช้ินเอก คือ ภาพ “The last Judgment”  
 ค าว่าสวยงดงามวิเศษวิจิตรบรรจงอลงัการเราไม่สามารถสรรหาค ามาบรรยาย พิพิธภัณฑ์วาติกัน “Vatican Museum”  
 ไดอ้ีกแลว้สุดยอดจริงๆ แลว้คุณจะไม่ผิดหวงั พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ “Louvre Museum” หรือ พิพิธภัณฑ์บริติส 

“British Museum” ที่ว่าแน่ๆ มาเจอ พิพิธภัณฑ์วาติกัน “Vatican Museum” แลว้ชิดซ้ายแน่ จากนั้นน าท่านเขา้
ชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ “St. Peter” เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่และส าคญัท่ีสุดใน Vatican City สร้างทบัวิหารเดิมที่
ช่ือเดียวกนัโดมของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ “St. Peter” สูงโดดเด่นสามารถเห็นไดแ้ต่ไกลในตวัเมืองโรมวดัน้ีสามารถจุ
คนไดก้ว่า 60,000 คนเป็นสถานที่ศกัดิ์ สิทธ์ิที่สุดที่หน่ึงของคริสต์ชนนิกาย Roman Catholic การเขา้ชมภายใน มหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ “St. Peter” มีการควบคุมอยา่งถี่ถว้นมีการตรวจตราส่ิงของสัมภาระท่ีน าติดตวัเขา้ไปมีการผ่านเคร่ือง
เอก็ซ์เรยแ์บบเดียวกบัท่ีตรวจผูโ้ดยสารก่อนข้ึนเคร่ืองบิน ทุกท่านทีม่ายงั มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ “St. Peter” แห่งน้ีต่างก็
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะไดเ้ขา้มาชมผลงานแกะสลกัท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเลื่องช่ือของไมเคิลแองเจลโล่ขณะท่ีเขามีอายไุดเ้พียง 25 ปี
เท่านั้น ปิเอต้า “Pieta” รูปแกะสลกัที่อยูห่ลงักระจกกนักระสุนเป็นรูปสลกัของพระแม่มารีอุม้พระศพของพระเยซูที่มี
ความอ่อนชอ้ยงดงามแต่แฝงไปดว้ยอารมณ์เศร้าโศกเสียใจอยา่งยิง่จากนั้นชมรูปหินอ่อนแกะสลกัของบรรดาเหล่านางฟ้า
เทวดาและบรรดาเหล่านกับวชนกับุญในศาสนาคริตส์อีกมากมายซ่ึงกมี็ความอ่อนชอ้ยงดงามมากและภายในวิหารยงัมีรูป
หล่อทองเหลืองของนกับุญเซนตปี์เตอร์อีกดว้ยบนผนงัเพดานกมี็จิตรกรรมภาพวาดและการตกแต่งที่วิจิตรตระการตา 

                  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าทุกท่านแวะถ่ายรูปกบั โคลอสเซ่ียม “Colosseum” เป็นสนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่จ 
 กลาง กรุงโรม (Rome) เร่ิมสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจกัรโรมนัและสร้างเสร็จในสมยัของ 
 จกัรพรรดิติตสั ในคริสตศ์ตวรรษที่ 1 หรือประมาณปีค.ศ. 80 อฒัจนัทร์เป็นรูปวงกลมก่อดว้ยอิฐและหินทรายวดัโดยรอบได้ 
 ประมาณ 52 เมตรสูง 57 เมตร โคลอสเซ่ียม “Colosseum” สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 50,000 คนมีการออกแบบอยา่ง 
 ชาญฉลาดโดยสร้างใหส้นามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรีเพื่อใหผู้ช้มรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬาและดา้นขา้งของสนามกีฬาชม   
 ประตูชัย “Archof Constantine” ที่สร้างถวายแด่จกัรพรรดคิอนสแตนตินและเนินเขาพลาติโน่ชุมชนชาวยวิเก่าแก่ 
 ที่สุดในยโุรป ไม่ไกลจาก โคลอสเซ่ียม “Colosseum”  มากนกักม็า เจอ บันไดเสปน “Spanish Step” สถานที่นดัพบ 
 ของคนหนุ่มสาว มาเดททนัที่น่ี คลา้ยๆ บนัไดสยามเซนเตอร์บา้นเราสมยัก่อน แต่ท่ีน่ีเป็นที่รวมสินคา้ Brand name  แทบ 
 ทุกชนิด มองเขา้ไปในซอยกค็ือร้านขาย  Gucci , Louise Vitton , Dior เป็นตน้  
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18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) โรม – ฟลอเรนซ์ – ปีซ่า 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทาง 282 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง  

30 นาที ) หรือที่เรียกในภาษาอิตาเลียนว่า ฟิเรนเซ่ (Firenze) เป็นเมืองหลวงของ แคว้นทัสคานี (Tuscany) เป็นจุด
ก าเนิดของยคุเรอเนซองส์หรือยคุฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ ก่อนจะแพร่ขยายไปทัว่ยโุรป ศิลปินยคุน้ียอ้นกลบัไปคน้หาความรู้
เกี่ยวกบัสถาปัตยกรรมของชาวกรีกและโรมนัท่ีสูญหายไปเป็นพนัปีในช่วงยคุกลาง แลว้น ากลบัมาฟ้ืนฟูพฒันางานสร้างอีก
คร้ังหน่ึง มีการใชค้ณิตศาสตร์มาช่วยค านวณเพื่อการออกแบบดา้นทศันียภาพ น าท่านเขา้สู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าของ  
เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม “Piazza Del Duomo” จตุัรัสที่ถือว่าเป็น
หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้ชมมากท่ีสุดในยโุรป โดยจตุัรัสนั้นตั้งอยูใ่นใจกลางของศูนยก์ลาง
ประวติัศาสตร์ของ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเร่ิมตน้ชม เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เร่ิมกนัที ่มหาวิหารซานตามาเรีย เดล พิโอเร  

“Santa Maria del Fiore” หรือ ดูโอโม่ “Duomo” ซ่ึงนบัเป็นมหาวิหารขนาดมหึมาและงดงามที่สุดแห่งหน่ึง อายุ
กว่า 800 ปี โดยใหญ่เป็นอนัดบัสองของ อิตาลี (Italy) รองจาก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ “St. Peter Cathedral” ที ่
รัฐวาติกัน (Vatican) จุดเด่นของ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล พิโอเร “Santa Maria del Fiore” คือโดมสีส้มขนาด
ใหญ่ท่ีออกแบบโดย ฟิลิปโป บรุนเนลเลสซิ สถาปนิกและศิลปินผูย้ิง่ใหญ่ในสมยันั้น ภายนอกเป็นลวดลายหินอ่อน เพื่อเป็น
เกียรติแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบทางการ ฟลอเรนซ์ (Florence) จึงหา้มมิ ใหมี้การสร้างอาคารใดๆ ท่ีสูงกว่าโดมแห่งน้ีดว้ย
ใกล้ๆ  กนัเป็นท่ีตั้งของ หอระฆัง “Giotto's Campanile” และ หอรับศีลจุ่ม “Florence Baptistry” แลว้เดินต่อ
สู่ จัตุรัสซินญอเรีย “Piazza della Signoria” จตุัรัสรูปตวัแอล ดา้นหนา้ คือ อาคารปาลาสโซ เวชชิโอ หรือ อาคาร
ศาลากลางแห่งเมืองฟลอเรนซ์ “Palazzo Vecchio” นอกจากน้ียงัถูกใชเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเกี่ยวกบังานศิลปะ 
จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน และอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก และบริเวณดา้นหนา้ ปาลาสโซ เวชชิโอ “Palazzo Vecchio” ยงั
เป็นท่ีตั้งของ น ้าพุเทพเนปจูน “Neptune Fountain” และงานช้ินส าคญัท่ีสุดของจตุัรัสแห่งน้ีคือ รูปจ าลองเดวิด 

“David” ผลงานช้ินเอกของไมเคิล แองเจโล และ สิงโตมาร์ซอคโค “The Marzocco” ของโดนาเตลโล สัญลกัษณ์ 
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ของ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) นอกจากน้ี บริเวณ จัตุรัสซินญอเรีย “Piazza della Signoria” ยงัประกอบไป 
ดว้ย หอระฆัง “Campanile” อาคารปะร าพิธีแบบโรมัน “The Loggia dei Lanzi” ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของประติมา 
กรรมช้ินเอกของศิลปินหลายท่าน เช่น รูปหล่อบรอนซ์เพอร์ซิอุสถอืหวัเมดูซ่า ของเชลลิน่ี เป็นตน้ และกลางลานจตุัรัสก ็
เป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์คอสสิโม เดอเมดิซ่ี “Cosimo de Medici” ตระกูลที่ใหก้ารสนบัสนุนเร่ืองงานศิลปะของ  
เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) จนท าใหท้ั้งเมืองเตม็ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงามมีงานประติมากรรมและจิตรกรรม
ระดบัโลกอยูทุ่กหนแห่ง จากจตุัรัสน้ีไปจะเป็นบริเวณริม แม่น ้าอาร์โน “Arno River” ผ่าน พิพิธภัณฑ์ศิลปะอุฟฟิซี 
“Uffizi Museum” เป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะที่เกบ็งานจิตรกรรมจากฝีมือศิลปินอิตาเลียนท่ียิง่ใหญ่ และดีที่สุดในโลก ท่าน
จะพบกบั สะพานเวคคโิอ “Ponte Vecchio” สะพานที่เก่าแก่ท่ีสุดของ เมืองเลยทีเดียว สร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการสัญจรขา้ม 
แม่น ้าอาร์โน “Arno River” สะพานเก่าแก่ แห่งน้ีเป็นเพียงสะพานแห่งเดียวในเมืองท่ีรอดพน้สงคราม โลกคร้ังท่ี 2 มาได ้
โดยบนสะพานนั้นเป็นท่ีตั้งของอาคารร้านคา้ ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายงานศิลปะ อญัมณี และของท่ีระลึกจากนั้นอิสระท่าน
ชม เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ตามอธัยาศยั  

 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปีซ่า (Pisa) (ระยะทาง 83 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) ท่ีตั้ง 
 ของ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า “Leaning Tower of Pisa” ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1174 เป็นส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลกท่ี 
 รู้จกักนัดีจากการทดลองเกี่ยวกบัแรงโนม้ถ่วงโดยนกัวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ น าท่านเปลี่ยนนัง่รถทอ้งถิ่นเพื่อไปชม  
 หอเอนแห่งเมืองปิซา “Leaning Tower of Pisa” ตั้งอยูท่ี่ใน จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม “Piazza Del Duomo”  
 หอระฆงัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้นสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต น ้าหนกั 
 รวม 14,500 ตนัโดยประมาณมีบนัได 296 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตรใชเ้วลานานถึง  
 176 ปี ซ่ึงเป็นอาคารส่ิงก่อสร้างขนาดเลก็ท่ีใชเ้วลาสร้างนานท่ีสุดในโลกอีกแห่งหน่ึง พอสร้างเสร็จฐานกท็รุดลงไปขา้งหน่ึง  
 ท าใหเ้อียงออกไปจากเส้นด่ิง 4 เมตร แต่ท่ีไม่ลม้ลงมา เพราะแรงที่จุดศูนยถ์่วงยงัไม่ออกนอกฐาน จึงไม่ลม้และยงัทรงตวัอยู่ 
 ได ้และ หอเอนแห่งเมืองปิซา “Leaning Tower of Pisa” น้ีเองท่ีกาลิเลโอ นกัวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผูมี้ช่ือเสียง 
 ของโลก ไดท้ดลองความจริง เร่ืองน ้าหนกัของของท่ีตกเป็นผลส าเร็จ 
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Republica Marinara Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง (7) ปิซ่า – ลา สเปเซีย – อุทยานแห่งชาต ิซิงเกว เตรเร่ – เลแวนโต – ปีซ่า  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านท่องเที่ยวโซน อุทยานแห่งชาติ ซิงเกว เตรเร่ “Cinque Terre National Park” เร่ิมดว้ยการ 
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 น าท่านออกเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia) (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมือง 
 ใน เขตลิกเูรีย (Liguria) ทางตอนเหนือของ อิตาลี (Italy) อยูร่ะหว่าง เมืองเจนัว (Genoa) และ เมืองปีซ่า (Pisa)  
 บน ทะเลลิกูเรีย “Liguria Sea”  และเป็นหน่ึงในอ่าวที่มีความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหารเม่ือ เดินทางถึง  

เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia) จากนั้นน าท่านนัง่รถไฟเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติ ซิงเกว เตรเล่ “Cinque Terre 

National Park” เส้นทางที่ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น วิมานบนดินริม ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” 
กนัเลยทีเดียว ซิงเกว เตรเล่ “Cinque Terre” เม่ือแปลตรงตวัตามภาษาอิตาเลียนแปลวา่ ดินแดนหา้แห่งอนัลือช่ือ 

และ ดินแดนทั้งหา้น้ีประกอบไปดว้ย เมืองมอนเตอรอสโซ่ อัล แมร์ (Monterosso al Mare), เมืองเวอนันซ่า
(Vernazza), เมืองคอร์นีเลีย (Corniglia), เมืองมานาโรล่า (Manarola) และ เมืองริโอแมคจิโอร่ี 
(Riomaggiore) ทั้งหมดน้ีตั้งอยูบ่นริมชายฝ่ังดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของ อิตาลี (Italy) ใน แคว้นลิกเูรีย (Liguria) 

ถึงแมว้่าหลายคนอาจยงัไม่เคยไดย้นิช่ือเสียงเรียงนามของท่ีแห่งน้ีนัก  เพราะว่านกัท่องเที่ยวไทยมกันิยมไปเที่ยวกนัในเมือง
ใหญ่มากกว่า แต่ว่าส าหรับชาวอิตาเลียนเองแลว้ ดินแดนแห่งน้ีถือวา่เป็นสถานทีท่องเท่ียวลือช่ือ ดูในรูปท่านอาจจะนึกไม่
ออก อยากบอกว่าขนาด UNESCO ยงัยกใหเ้ป็น World Heritage Site เลย เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นไหล่เขา
ริมทะเล และบรรดาตึกรามบา้นช่องต่างๆ ทีย่งัคงมีกลิ่นอายของยคุเม่ือร้อยกว่าปีท่ีแลว้หลงเหลือใหช้มอยา่งงดงาม ทั้งสีสัน
ของตวัตึกเอง ทั้งตวัอิฐก่อท่ีเอามาสร้าง รวมถึงราวตากผา้ท่ีโยงจากตึกหน่ึงไปอีกตึก ดว้ยเหตุผลนานาประการทั้งหลายทั้ง
เหล่าน้ีจะไม่ใหบ้รรดา HIT น าท่านไปเยีย่มชมกนัไดอ้ยา่งไร น าท่านข้ึนรถไฟจาก เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia) เขา้สู่ 
เมืองริโอแมคจิโอร่ี (Riomaggiore) หมู่บา้นในหุบเขา ที่เก่าแกท่ี่สุดในบรรดาทั้ง 5 หมู่บา้น บา้นเรือนลว้นแลว้แต่สร้าง
ข้ึนเม่ือสมยัยคุศตวรรษท่ี 13 ลดหลัน่กนัไปตามแนวเชิงเขา แลว้น าชมโดยรอบ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองมานาโรล่า  
(Manarola) ถือว่าเป็นหมู่บา้นที่เก่าแก่ที่สุดของ ซิงเกว เตรเล่ “Cinque Terre” ประกอบไปดว้ยอาคารงดงามที่มี
สีสันสดใส ท่ีตั้งเรียงรายลดหลัน่ลงมาหนา้ผาสูงชนัเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” ปัจจุบนั
หมู่บา้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศไป แลว้อิสระท่านเดินชมภายใน
ตวัเมือง ซ่ึงท่านจะพบกบั จัตุรัสคาเปลลินีพลาซ่า “Piazza Capellini” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 2004 ปัจจุบนั จะมี
นกัท่องเที่ยวแวะมานัง่เล่น เดินเล่น และโดยรอบ มีร้านคา้มากมายตั้งอยูใ่นบริเวณนั้น นอกจากน้ียงัมีโบสถส์ าคญัช่ือ โบสถ์
ซานลาเรนโซ “San Larenzo Church” และมี จุดชมวิวพุนตา บอนฟิลิโอ “Punta Bonfiglio view point” ที่
ท่านสามารถมองเห็นทะเล ภูเขา โขดหิน ฯลฯ ที่สวยงาม อิสระท่านเดินเล่น หรือหาซ้ือของที่ระลึก 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองมอนเตอรอสโซ่ อัล แมร์ (Monterosso al Mare) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา 

 หมู่บา้นทั้งหา้ โอบลอ้มไปดว้ยหนา้ผาสูงชนัคดเค้ียว ท่ีถูกปกคลุมไวด้ว้ยตน้องุ่น ตน้เลมอน และตน้โอลีฟ ส าหรับ  
เมืองมอนเตอรอสโซ่ อัล แมร์ (Monterosso al Mare) อยูเ่หนือสุด มีบรรยากาศรีสอร์ท มีเสน่ห์แบบเมืองโบราณ
เหมือนหมู่บา้นอีกส่ีแห่ง ที่น่ีมีช่ืออยา่งมากในเร่ืองชายหาด ท่ีมีน ้าใสราวกบัคริสตลั นบัเป็นอีกหน่ึงท่ี ท่ีมีเสน่ห์ชวนน่า
หลงใหลอยา่งมากเลยทีเดียว แลว้ในส่วนของตวัเมือง จะมีสองส่วน คือ ย่านเมืองเก่า “Old Town” ส่วนที่มีปราสาทของ
เมือง ท่าเรือ และ ย่านเมืองเก่า “New Town” ส่วนที่สร้างข้ึนมาเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว จนกระทัง่สมควรแก่เวลา แลว้
น าสู่ เมืองเลแวนโต (Levanto) เมืองริม ทะเลอิตาเล่ียนริเวียร่า “Italian Riviera Sea” เพื่อกลบัสู่ จุดจอดรถบสั 
แลว้ออกเดินทางกลบัสู่ เมืองปีซ่า (Pisa) (ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาท)ี 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  Republica Marinara Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) ปิซ่า – เวนิส 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  
 เมืองหลวงและเมืองสุดทา้ยของบนฝ่ังแผ่นดินใหญ่ใน แคว้นเวเนโต้ (Veneto) และที่ เมืองเวนิส (Venice) ไดถู้ก 
 สร้างข้ึน จากการเช่ือมของเกาะเลก็และเกาะนอ้ย จ านวน 118 เกาะมาเขา้ดว้ยกนั และในบริเวณน้ีกจ็ะมี ทะเลสาบเวนิเทีย   
 “Venetia Lake” ซ่ึงไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ ทะเลอาเดรียติก “Adriatic Sea” ของทางภาคเหนือ ประเทศอิตาลี  
 (Italy) และท่ีส าคญัทะเลสาบแห่งน้ีกไ็ดต้ั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังระหว่างปาก แม่น ้าโป “Po River” กบั แม่น ้าพลาวิ  
 “Pravi River” และในบรรดาเมืองท่องเที่ยวของ ประเทศอิตาลี (Italy) น้ี กจ็ะตอ้งยกให ้เมืองเวนิส (Venice)  
 ที่ดูว่าจะเป็นเมืองท่ีไดมี้เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีและกไ็ดมี้ความแตกต่างจากทุกเมืองในโลก และกย็งัไดเ้ป็นเมืองท่ีตั้งอยูก่ลาง 
 ทะเลสาบท่ีสวยงามจนนกัท่องเที่ยวไดใ้หฉ้ายาวา่เป็น ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก “The Queen of the Adriatic”  
 หรือ เมืองแห่งสายน ้า “The City of Water” และกย็งัไดมี้คลองส าหรับใชส้ัญจรแทนถนนมากกว่า 150 สาย หรือ  
 เมืองแห่งสะพาน “The City of Bridges” และกย็งัไดมี้สะพานเช่ือมคลองมากกว่า 400 แห่ง ที่สามารถดึงดูดใจให้ 

นกัท่องเท่ียวไดม้าเท่ียวท่ีน้ี และท่ี เมืองเวนิส (Venice) กย็งัเตม็ไปดว้ยสีสันแห่งศิลปวฒันธรรม ที่อยากจะให้
นกัท่องเที่ยวไดรู้้จกัและกใ็ฝ่ฝันที่จะไดม้าเท่ียวท่ีน้ีอีกสักคร้ัง 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  เพื่อขา้มฟากสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) จุดหมายปลายทางของการเที่ยว 
 ของเราในวนัน้ี  ส าหรับบน เกาะเวนิส (Venice Island) น้ีมีสถาปัตยกรรมงดงามมากมาย เร่ิมตน้เท่ียวชม เกาะเวนิส   
 (Venice Island) กนัที่ สะพานถอนหายใจ “Bridge of Sigh” เป็นสะพานทอดเช่ือมระหว่างพระราชวงักบัคุก  
 ว่ากนัวา่ คาสซาโนว่า นกัรักผูย้ิง่ใหญ่กเ็ดินขา้มสะพานน้ีมาแลว้ ใครโดนตดัสินจ าคุกเดินผ่านสะพานน้ีกจ็ะเป็นโอกาส 
 สุดทา้ยที่ไดเ้ห็นแสงตะวนัและบรรยากาศภายนอกสะพานโคง้ทอดขา้มคลองท่ีมีหลงัคามีผนงัแขง็แรง สังเกตดีๆ จะเห็น 
 ช่องหนา้ต่างเลก็ๆ ใหน้กัโทษมองออกมาขา้งนอกเป็นคร้ังสุดทา้ย  เดินตามกนัมาเร่ือยๆ ท่านจะผา่น พระราชวังดอจ์ด  
 “Doges Palace” อดีตพระราชวงัของผูก้่อตั้ง เมืองเวนิส (Venice) และเป็นท่ีท าการรัฐบาลรวมทั้งคุกดว้ย สร้าง 
 ในศตวรรษที่ 12 เป็นอาคารรูปทรงเรขาคณิต ตกแต่งดว้ยหินอ่อนสีขาวและชมพูสวยงามมาก ที่หวัเสามีภาพสลกัเร่ืองราว 
 ต่างๆ อาทิ อาดมัและอีฟ เป็นตน้ และ โบสถ์ซาน มาร์โค “Church San Marco” ที่มองเห็นหลงัคารูปโดมหลายๆ 
 ยอด นัน่คือ โบสถ์ซาน มาร์โค “Church San Marco” ศิลปะทั้งปูนป้ัน โลหะหล่อ จิตรกรรม งดงามมาก และกม็าถึง  
 จัตุรัส ซาน มาร์โค “Piazza San Marco” จตุัรัสสาธารณะหลกัที่เป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเที่ยวที่ส าคญัมาก  

แห่งหน่ึงของ เกาะเวนิส  (Venice Island) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว้่าคือหอ้งนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป ประกอบไป
ดว้ย เสาสิงโตมีปีกแห่งเซนต์มาร์ก “San Marco” และ เสานักบุญธีโอดอร์ “San Teodoro” สัญลกัษณ์ของเมือง, 
โบสถ์ซาน มาร์โค “Basilica San Marco” เป็นมหาวิหารที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของ เกาะเวนิส (Venice Island) 
และยงัเป็นหน่ึงในตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของมหาวิหารท่ีสร้างข้ึนในแบบสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ จุดเด่นของ โบสถ์ซาน มาร์โค 
“Basilica San Marco” อยูท่ี่การมีโดมถึง 5 โดม ไดรั้บการตกแต่งดว้ยศิลปะที่แตกต่างกนั ทางดา้นหนา้ไดรั้บการ
ประดบัดว้ยรูปป้ันของนกับุญมาร์คและรูปป้ันมา้บรอนซ์ 4 ตวั ซ่ึงวา่กนัว่าขโมยมาจาก กรุงคอนสแตนติโนเปิล 
(Constantinople) จาก จัตุรัสซาน มาร์โค “Piazza San Marco” น าท่านเดินไปตามตรอกซอกซอย สองขา้งทาง
จะเป็นร้านขายของเตม็ไปหมด ส่วนมากกจ็ะเป็นของที่ระลึกเด่นๆ กเ็ช่น แกว้เป่าจากโรงงานเป่าแกว้มูราโน่ หนา้กากแฟนซี 
และอะไรต่ออะไรที่เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง แต่ช่วงน้ีหา้มทุกท่านแวะดูสินคา้กนัก่อนเพราะก าลงัจะมุ่งตรงไป สะพาน

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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ส าคญัที่ช่ือว่า สะพานเรลอันโต “Realto Bridge” เดิมทีเป็นสะพานไม ้และสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 หลงัจากท่ี
พงัทลายลง สะพานหินกถ็ูกสร้างข้ึนทดแทนและเป็นสะพานขา้ม แกรนด์คาแนล “Grand Canal” เพียงแห่งเดียวจนถึง 
ปี ค.ศ. 1854 จนกลายเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม และคา้ขายแลกเปลี่ยนที่ส าคญัที่สุดของ เมืองเวนิส (Venice) ใครที่มา
เมืองเวนิส (Venice) แลว้ไม่ไดม้าขา้มสะพานน้ีถือว่ามาไม่ถึง เป็นจุดถ่ายภาพท่ีส าคญัแห่งหน่ึง รอบๆ สะพานยงัเป็นยา่น
ขายของท่ีระลึกและตลาดขายของสด 

17.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
19.00 น. เดินทางกลบัเขา้ฝ่ัง เมืองเวนิสเมสเต้ร (Venice Mestre) แลว้ข้ึนรถโคช้คนัเดิมเพื่อมุ่งหนา้เขา้สู่ท่ีพกั  

พักค้างคืน ณ Holiday inn Marghera Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9) เวนิส – ซีรมโิอเน่ – มลิาน  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ีน าท่านเดินทางกลบัเขา้ฝ่ัง เมืองซีรมิโอเน่ (Sirmione) (ระยะทาง 150กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ  
                        2 ช่ัวโมง) เมืองนอ้ยแสนน่ารักเป็นเหมือนเกาะเลก็ๆ เดินไปทางไหนกเ็ห็น ทะเลสาบกราด้า “Garda Lake” พอถึงเมือง 

 กจ็ะเห็นก าแพงเมืองเก่า เดินลดัเลาะเขา้สู่ตวัเมืองเดินผ่าน ริมทะเลสาบกราด้า “Lakeside Walk” ข้ึนสู่ตวัเมืองดา้นบน  
                        เป็นจุดชมวิวท่ีเห็นไดท้ั้งเมือง น าท่านเดินเที่ยวชม เมืองซีรมิโอเน่ (Sirmione) ลอดประตูก าแพงเมืองเก่า ผ่าน ปราสาท 

                        เก่าแก่ประจ าเมือง “Sirmione Peninsula” ทนัทีท่ีเขา้สู่เขตเมืองเก่าท่านจะพบกบัความสวยงามของเมือง ลานจตุัรัส 

                        เลก็ๆ ในเมืองลว้นถูกลอ้มรอบดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามดดัแปลงมาเป็นร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม และโรงแรมขนาด 

                        เลก็ต่างกแ็ต่งแตม้สีสันไดส้วยงามกลมกลืน  เป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเยอืนเมืองเก่าแห่งน้ี ใหท้่านไดเ้ดินส ารวจและ  
บนัทึกภาพที่สวยงามของเมืองอยา่งเตม็ที่ ชมเมืองเก่าท่ีตั้งอยูบ่นแหลมสันดอนท่ียืน่ออกสู่ ทะเลสาบกราด้า “Garda Lake” 

ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษน้ี ก่อเกิดชุมชน เมืองซีรมิโอเน่ (Sirmione) บา้นเรือนและปราสาทประจ าเมืองอยา่ง
สวยงาม ความน่ารักสวยงามของ เมืองซีรมิโอเน่ (Sirmione) อยูท่ี่บรรยากาศของการเดินเที่ยวเล่น ตามตรอก ซอกซอย 

ของเมืองและชมวิวที่สวยงามริมทะเลสาบทุกๆ จุดของเมืองจะมีร้านคา้ ภตัตาคาร ร้านกาแฟ มุมนัง่พกัผ่อนและท่ี ขาดไม่ได ้

ของการมาเยอืน อิตาลี (Italy) คือการลองลิ้มชิมรสไอศกรีมอิตาลีท่ีเรียกว่า “เจลาโต” ที่เมือง เมืองซีรมิโอเน่ (Sirmione) 
แห่งน้ีเป็นสวรรคข์องท่านที่ชอบไอศกรีม ว่ากนัวา่ร้านไอศกรีมที่น่ีมีการแข่งขนักนัมาก มีไอศกรีมรสชาติต่างๆ ใหเ้ลือกมาก
ที่สุดใน อิตาลี (Italy)  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านไปส่งทา้ยโปรแกรมกนัท่ี กรุงมิลาน (Milan) นครที่มีช่ือทางดา้นอุตสาหกรรม และเมืองใหญ่อนัดบัสอง 
 ของ อิตาลี (Italy) ใหท้่านชมธรรมชาติที่งดงามตามเส้นทางจนกระทัง่ถึง กรุงมิลาน (Milan) (ระยะทาง 146 กิโลเมตร  

ใช้เวลา เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางดา้นธุรกิจการคา้และแฟชัน่ แลว้น าท่านผ่านชม ดูโอโมมหา
วิหารแห่งเมืองมิลาน “Duomo” ท่ีเป็นสัญลกัษณ์โดดเด่นท่ีสุดของเมืองน้ี และไม่ถูกท าลายลงในช่วงสงคราม ดา้นหนา้
คือ พระบรมราชาสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอริโอเอมมานูเอลที่ 2 “Vittorio Emanuele II Monument” ขณะทรงมา้ 
ดา้นในดูโอโมมีกระจกสีท่ีสวยงาม กล่าวกนัวา่สถานท่ีน้ีคือสถานท่ีใชเ้กบ็ตะปูซ่ึงใชต้รึงพระเยซู ตะปูน้ีจะน าลงมาให้
ประชาชนเขา้ชมปีละคร้ังในเดือนกนัยายน จากนั้นอสิระท่านที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2 “Galleria 

Vittorio Emanuele II” ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี 
เพื่อใหเ้ป็นหอ้งรับแขก แห่ง กรุงมิลาน (Milan) เป็นอาคารหลงัแรก ๆ ของยโุรปท่ีใชโ้ครงเหลก็ในการก่อสร้างพื้น
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ตกแต่งดว้ยโมเสกเป็นรูปทวีปต่างๆ อาคารอยา่งมีรสนิยม โดยสถาปนิกช่ือดงัของอิตาลี Giuseppe Mengoni อิสระให้
ท่านไดเ้ดินเล่น ชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชอ้ื่นๆท่ีจะตอ้งโดนใจท่านอยา่งแน่นอน  

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Holiday Inn Milan Nord Zara หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สิบของการเดินทาง (10) มลิาน – มาเพนซ่า – กรุงเทพ 
09.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาเพนซ่า “Malpensa International Airport” (ระยะทาง  
 50 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) 

14.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TG 941 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง 50 นาที) 
 

วนัที่สิบเอด็ของการเดินทาง (11)   กรุงเทพ 
05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok) โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วนั
 และยนิดีที่จะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมที่พกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 
 เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอาทิการลา่ชา้ของสายการบินการนดัหยดุงาน, 
 ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุฯลฯทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 
- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางที่เป็นเดก็อายตุ  ่ากว่า 2 ขวบและท่านที่ตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่มีการ
 ตกลงกบัพนกังานขาย 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดหากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการแลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด
 ประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศโปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อนหากท่าน
 ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนในกรณีท่ีท่าน
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั
 เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมืองฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั  HIT อยา่งมีความสุข 
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อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่       ท่านละ 108,900.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   ท่านละ 107,000.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน     ท่านละ 102,000.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่)      ท่านละ   29,000.- บาท 
พกัเด่ียวเพิ่ม        ท่านละ   13,900.- บาท 
 

อัตราน้ีรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อินเตอร์ เส้นทาง  กรุงเทพฯ  - โรม  //  มิลาน - กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเกบ็เพิ่มโดยสายการบินหากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน การเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอัตรา ณ เดือนเมษายน 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 
4. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ านวน 8 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  น าท่านเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล รวมเป็นอาหารกลางวัน 8 ม้ือ และอาหารค ่า 7 ม้ือ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.–บาท(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ระหว่างการเดินทาง 50%) 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสั่งมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับการบริการ  
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ข้ึนสู่ห้องพัก 

6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับข้ึนจากสายการบิน 
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การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจ านวน   

 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนักอ่นการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3 - 4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอิตาลี 
 

1. พาสปอร์ตที่มีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย)  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเขม้งวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีที่อายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านที่ใชค้  าน าหนา้เป็น

นาง) ใบเปลี่ยนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต  าแหน่ง เงินเดือน วนัที่เขา้ท  างานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่ 
 ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษ ี

5. หลกัฐานการเงิน 
 กรณีออกค่าใชจ่้ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ โดยมีวนัที่ออกไม่เกิน 

15 วนันบัจากวนัยืน่วีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเคลื่อนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัที่ล่าสุดในบญัชีไม่เกิน 1 อาทิตย ์นบัจากวนั
ยืน่วีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคลื่อนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน) ควรใช้เป็นบญัชีออมทรัพย์ที่มเีงินเข้าออกทุกเดือน  
                                                                            สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั 

 กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้ใหบุ้คคลที่ออกค่าใชจ่้าย (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น)ท าหนงัสือรับรองบญัชีที่ออกจาก
ทางธนาคาร โดยมีวนัที่ออกไม่เกิน 15 วัน นบัจากวนัยืน่วีซ่า และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชี
ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัที่ล่าสุดในบญัชีไม่เกิน 7 วัน นบัจากวนัยืน่วีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคลื่อนไหวรบกวนท าการถอนหรือ
ฝากเงิน) พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ 

6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเดก็อายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเดก็ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
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318/141 หมู่บ้านเมอร์ริท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

16 

 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

พนกังานท่ีติดต่อ...................................... 

ช่ือผูจ้อง.............................................................................................................................. 

เบอร์ติดต่อ.......................................................................................................................... 

โปรแกรม........................................................................... ก  าหนดการเดินทาง............................................................ 

ราคา.................................................................. E-mail: ............................................................................................... 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี........................ ท่าน 

 
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 

** กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No.Passport 
Date of 
birth 

ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4             
5             

 

 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 

 
ช่ือบญัชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตสั สุขาภิบาล 3       เลขที่ 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที่ 233-215636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 639-1-06438-3 
 

2. ส่วนที่เหลือช าระก่อนออกเดนิทาง 15 วนั 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR

