
  
 

 

อิตาลี - มอนเตเนโกร - โครเอเชีย 9 วัน 

ล่องเรือส าราญ MSC OPERA 

 

       

 ปราสาทสฟอร์เซสโก ้- นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - น ้าพ ุเทรว่ี 

 สนามกีฬาโคลอสเซียม (ด้านนอก) - ย่านบันไดสเปน - เมืองกอเตอร์ - เมืองสปลิท   

พระราชวงั ดิโอคลีเธีย่น - เมืองเวนิส - เมืองเวโรน่า - จตุรัสเออร์เบ - จัตุรัสเออร์เบ 

 เพลิดเพลินกับการพักผ่อน และ สนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ  
 

 



  
 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

20 - 28 เมษายน 2563 
( กรุณาสาํรองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

 
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 63 (1)     กรุงเทพฯ – โดฮา 
17.30 น. สมาชิกทกุทา่นพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิอาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคาท์เตอร์  
  P/Q  สายการบนิกาตาร์แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยอํานวยควมสะดวก 
20.25 น. เหิรฟ้าสู ่กรุงโดฮา...โดยสายการบนิกาตาร์แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS ) เท่ียวบินท่ี QR 835 
23.45 น. เดนิทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เพ่ือแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
 
วันอังคารที่ 21 เมษายน 63 (2)   โดฮา – มิลาน – เรือสาํราญ  MSC OPERA  
01.40 น.     ออกเดนิทางสูเ่มืองมิลาน  โดยสายการบนิ กาตาร์ แอร์เวย์  (QATAR AIRWAYS) เท่ียวบนิท่ี QR 123 
06.45 น.     เดนิทางถึงเมืองมิลาน (MILAN) หลงัผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 

 จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู่เมืองมิลาน (MILAN) เมืองสําคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตัง้อยู่บริเวณท่ี
ราบแห่งแคว้นลอมบาร์เดีย นําท่านแวะถ่ายรูป “มหา

วิหารแห่งมิลาน” (DUOMO DI MILANO) สญัลกัษณ์
ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร 
สร้างขึน้ด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลา
สร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์คาทอลิกท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นท่ีตัง้ของ
พระราชาอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอมมานูเอลท่ี 2 
ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและช้อป
ปิง้มอลล์ท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทสฟอร์เซสโก้” (CASTELLO SFORZESCO) 

ปราสาทสวยงามหลังนีไ้ด้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสกอนตี ต่อมาเป็นท่ีพํานักของผู้ นําเผด็จการ
ในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของนํา้พุท่ีโพยพุ่งบริเวณ
ด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้  

เที่ยง          บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ 
บา่ย ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนัว”  เมืองท่าสําคญัของอิตาลี ระหว่างทางให้ท่านผ่านชมวิวเมืองท่ี

สวยงาม นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อทําการเช็คอินเรือสําราญ MSC OPERA ให้ท่านได้เตรียมตวัก่อนการ
เดินทาง มีการซ้อมหนีไฟ ลงทะเบียนบตัร SEA PASS จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรนําท่านรับประทานอาหารค่ําบน
เรือสําราญ  

 คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสาํราญ 
18.00 น. เรือสําราญ มุง่หน้าสู ่ซิวิคตาเวคเคีย ประเทศ อิตาลี 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเตม็ที่กับการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 
 



  
 

 

วันพุธที่ 22 เมษายน 63  (3)    ซิวิคตาเวคเคีย – นครรัฐวาตกัิน – ชมเมืองโรม 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ซิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี  
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็กที่ สุดในโลก”  มีเนือ้ท่ีประมาณ 

250 ไร่ เป็นท่ีประทบัของ พระสนัตะปาปา ซึ่งเป็นประมขุสงูสดุแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก จากนัน้นํา
ท่าน เข้าชมในส่วนของ “ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ บาซิลิกา” (ST.PETER’S BASILICA) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างท่ี
ใหญ่และสําคญัท่ีสดุในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกท่ีมีขนาด ใหญ่ท่ีสุด
ในโลก   ได้รับการออกแบบโดย  “ไมเคิลแองเจลโล”  ภายในมหาวิหารประดบัประดาไปด้วยงานศิลปะชิน้เอก
มากมาย อาทิ “ปิเอต้า” (THE PIETA) รูปแกะสลกัหินอ่อนแม่พระมารีย์อุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตกั 
ผลงานของไมเคิล แองเจโล ได้แกะสลกัหินอ่อนงานชิน้นีเ้ม่ือเขาอายุ 25 ปี และยงัเป็นงานชิน้เดียว ท่ีไมเคิลแอง
เจลโลแกะสลกัช่ือตวัเอง นําท่านชม “สนามกีฬาโคลอสเซียม” (เก็บภาบจากด้านนอก)  1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์
ของโลก  ท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แห่งอํานาจของ จกัรพรรดิเวสปาเรียน (VESPASIAN) เร่ิมสร้างขึน้เม่ือ 
ค.ศ. 72 แล้วเสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมยัของ TITUS บตุรชายของจกัรพรรดิ์เวสปาเรียน โดยโคลอสเซียมแห่งนีไ้ด้รับ
การยกย่องให้เป็นมรดกของชาวโรมันโบราณ เด่นในแง่สถาปัตยกรรม และความยิ่งใหญ่ท่ีสามารถจุคนได้ถึง 
50,000 คน นําทา่นผา่นชมกรุงโรม ชม “จตัรัุสเวเนเซีย” (PIAZZA VENEZIA) จตรัุสท่ียิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่าน
ชมระเบียงปาลาสโซ สถานท่ีใช้กล่าวสนุทรพจน์ของมสุโสลินีในโอกาสตา่งๆ “อนสุาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอมมานู
เอลท่ี 2” ซึง่ได้ช่ือว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี “ประตชูยัคอนสแตนติน” (ARCO DI COSTANTINO) สญัลกัษณ์
แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ถนนทกุสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนัน้ผ่านชมร่องรอยของศนูย์กลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนั
ศกัดิส์ิทธ์ิ “โรมนัฟอรัม” (ROMAN FORUM) 

 
 
เที่ยง           บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย              นําคณะชมความสวยงามของ “นํา้พุ เทรว่ี” (TREVI FOUNTAIN) เป็นผลงานชิน้เอกท่ีสร้างความประทบัให้กบั

นักท่องเท่ียวทั่วโลก ส่วนกลางของนํา้พุนัน้มีรูปปัน้ของเทพเจ้าเนปจูนข่ีรถม้าติดปีกแสดงถึงความมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงและความอดุมสมบรูณ์ของอาณาจกัร จากนัน้เดินทางสู่ “ย่านบันไดสเปน” สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 
และเป็นสญัลกัษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม ซึ่งบริเวณนีเ้ต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีสวยงามและร้านขาย
ของท่ีระลกึแบรนด์เนมช่ือดงันานาชนิด มีเวลาให้ทา่นได้เดนิเท่ียวชมเมือง หรือช้อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั 

18.00 น. เรือสาํราญถอนสมอ มุ่งหน้าสู่ กอร์ตอร์ ประเทศ มอนเตอเนโกร 



  
 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือสําราญ คํ่านี ้พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลีย้ง 
Welcome Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพ่ือเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ COSTA SMERADA 
CRUISE  (แต่งกายแบบสากล) 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเตม็ที่กับการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 
 

วันพฤหัสฯที่ 23 เมษายน 63  (4)     ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสาํราญสุดหรู 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสําราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือน่ังเล่น

ในคลับ เลาจน์ หรือทํากิจกรรมที่ มีภายในเรือสําราญมากมายได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงที่
ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสนัทนาการอ่ืนๆอีกมากมายกิจกรรมความบนัเทิง
อนัหลากหลายท่ีทา่นสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสําราญ เชน่  

Public Room :  บาร์และเลาจน์ ห้องสมดุ ห้องอินเตอร์เนต 
Entertainment :        ชมโชว์พิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดงหรือจะเลือกนัง่เลน่ในคลบั เลาจน์ บาร์ตา่งๆหลากหลาย 
Sport Activities:        สระวา่ยนํา้ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ 
Spa and Wellness :   ห้องสปา ห้องสตรีม บวิตี ้ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 
 



  
 

 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ 
คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ

สนกุสนานกบักิจรรมบนเรือ 
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเตม็ที่กับการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 

 
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 63  (5)     กอร์เตอร์ – ชมเมือง (มอนเตเนโกร) 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
08.00 น. เรือสาํราญเทียบท่า กอร์เตอร์ ประเทศ มองเตเนโก เมืองกอตอร์ (KOTOR) ตัง้อยู่ริมอ่าวท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง

ของโลกเมืองหนึ่ง และเป็นเมืองท่ีได้รับขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” นําท่านเดินชมความ
งดงามของเมืองกอเตอร์เป็นเมืองท่ีสร้างภายในกําแพงสงู (CITY WALL) ซึ่งแบง่ตวัเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า 
(OLD TOWN) เมืองเก่าของกอเตอร์เป็นเมืองท่ีได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดีตามแบบฉบบัของยคุกลางท่ีสร้าง
ขึน้ระหวา่งศตวรรษท่ี 12 และ 14 สถาปัตยกรรมยคุกลางและมรดกทางวฒันธรรมมากมาย ทําให้กอเตอร์เป็นหนึ่ง
ในมรดกโลกทางประวตัิศาสตร์โดยกําแพงเมืองแห่งนีส้ร้างโดยชาวเวนิส สถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยงัได้รับ
อิทธิพลจากชาวเวนิสเชน่กนั 

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
บา่ย อิสระท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือของเมืองอิสระท่านช้อปปิ้ง เดินเล่นถ่ายรูป เก็บภาพบรรยากาศเมืองกอร์เตอร์ 

ไขม่กุท่ีงดงามแหง่ทะเลเมดเิตอเรเนียนแหง่นี ้
17.00 น. เรือสาํราญถอนสมอ มุ่งหน้าสู่ สปลิต ประเทศโครเอเชีย 
คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ// หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ

สนกุสนานกบักิจรรมบนเรือ  
**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเตม็ที่กับการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 

 

 
 

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 63 (6)  สปลิท – ชมเมืองสปลิท (โครเอเชีย) 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
 นําท่านเดินชม “เมืองสปลิท” (SPLIT) ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 15 อาคาร

บ้านเรือนเก่าแก่  นําท่านชมย่าน PEOPLE SQUARE ศนูย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 
แวะชมสิ่งก่อสร้างท่ีมี ช่ือเสียง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance  
Town Hall ท่ีสร้างขึน้ในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 นําท่านชม “พระราชวัง ดิโอคลีเธ่ียน”  (DIOCLETIAN 

PALACE) ท่ีสร้างขึน้จากพระประสงค์ของ จกัรพรรดิ์ดิโอคลีเธ่ียน ท่ีต้องการสร้างพระราชวงัสําหรับบัน้ปลายชีวิต



  
 

 

ของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้เวลาในการ   ก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวงัแห่งนี ้UNESCO ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลก นําท่านชม  ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินท่ีเช่ือมตอ่สู่ห้องอ่ืนๆ ชมลานกว้าง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสา
หินแกรนิต 3 ด้าน และเช่ือมตอ่ด้วยโค้งเสาท่ีตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลกัอย่างวิจิตรสวยงาม  ชมยอดระฆงัแห่ง
วิหาร The Cathedral Belfry แท่นบชูาของเซนต์โดมินสั และเซนต์สตาซิอสุ ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจตัรัุสประชาชน 
(PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปัน้ของ GREGORY OF NIN ผู้ นําศาสนาคนสําคญัของโครเอเชีย  

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ 
บา่ย              อิสระทา่นเดนิเลน่บริเวณทา่เรือของเมืองอิสระทา่นช้อปปิง้ เก็บภาพบรรยากาศเมืองตามอธัยาศยั 
17.00 น. เรือสาํราญถอนสมอ มุ่งหน้าสู่ เวนิส ประเทศอิตาลี 
คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ/ / หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ

สนกุสนานกบักิจรรมบนเรือ 

  
 

หมายเหตุ ในคืนนีห้วัหน้าทวัร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าสําหรับนําลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้นํากระเป๋า
ของทา่นไว้หน้าห้องไปตัง้แตก่ลางดกึแล้วพนกังานจะนํากระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆท่ีท่านใช้
จา่ยบนเรือ  จะถกูสง่มาให้ทา่นตรวจเช็คและชําระในวนัรุ่งขึน้ 

 

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเตม็ที่กับการเดนิทางสุดแสนพเิศษบนเรือ MSC OPERA CRUISE ** 
 

วันอาทติย์ที่ 26 เมษายน 63 (7)  เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิสเมสเตร 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสาํราญ   
 นําคณะลงจากเรือสําราญ จากนัน้นําทา่นเข้าสู ่“เมืองเวนิส” 

(VENICE) เมืองอนัแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจดุหมายปลายทาง
ของคูรั่กจากทัว่โลก เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเล
อาเดรียตริก (QUEEN OF ADRIATIC), เมืองแห่งสายนํา้ 
(CITY OF WATER), เมืองแห่งสะพาน (CITY OF 
BRIDGES), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (THE CITY OF 
LIGHT) เรือนําท่านเดินทางเข้าสู่ “เกาะซานมาร์โค” (SAN 
MARCO) ศูนย์กลางของเมืองเวนิส พร้อมนําคณะเดิน
ทางเข้าสู่บริเวณ “จตรัุสซานมาโค” ระหว่างการเดินทางชม 



  
 

 

อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมมานูเอลท่ี 2 ถ่ายภาพคู่กับ “ สะพานถอนหายใจ ” (BRIDGE OF SIGHS) 
สะพานแห่งสญัลกัษณ์ท่ีเช่ือมต่อกับพระราชวงัดอร์จ  ชมความสวยงามของจตรัุสด้านหน้าพระราชวงัดอร์จ อนั
เป็นท่ีประทบัของเจ้าเมืองเวนิสในยคุท่ียงัเป็นรัฐอิสระอีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางของการปกครองแคว้นในยคุสมยันัน้ 
ชมรอบบริเวณ“โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซึง่เป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ท่ี “ใหญ่ท่ีสดุ” ในยโุรปตะวนัตก  

เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย อิสระเลือกช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมช่ือดงันานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือ 
                    “เคร่ืองแก้วมูราโน่” สินค้าพืน้เมืองอนัเล่ืองช่ือ อิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมงานก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็น

อจัฉริยะด้านสถาปัตยกรรมท่ี “สะพานเรียลอลัโต้” ทําทา่นเดนิทางกลบัสูฝ่ั่งเมสเตร    
คํ่า บริการอาหารมือ้คํ่า  ณ  ภัตตาคาร  
พักที่:  NOVOTEL VENICE MESTRE หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 63 (8)  เวนิสเมสเตร – เวโรน่า – ซาลาวัลเล เอาท์เล็ท – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรมแรม 
 นําท่านออกเดินทางสู่“เมืองเวโรนา” (VERONA) 

ประตสูู่อิตาลีเป็นเมืองท่ีใหญ่ และสําคญัเป็นอนัดบั 2 
ในแคว้นเวเนโตรองจากเวนิส นําท่านชมเมืองเวโรนา
ได้รับสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยงัคง
สภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์และ
ถ้าย้อนไปในศตวรรษท่ี 13-14 มีความเจริญสงูสดุถือ
วา่เป็นยดุทองไมแ่พ้กรุงโรม เมืองเวโรน่าโดง่ดงัมาจาก
นิยายรักอมตะเร่ืองเอกของนักประพันธ์ “วิลเล่ียม

เชกส์เปียร์” ท่ีช่ือว่า “โรมิโอ แอนด์ จูเลียต” นําคณะเดินทางเข้าชมย่านเมืองเก่าท่ียงัคงสภาพบ้านเรือนแบบ
โบราณ  

 จากนัน้นําท่านสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ท่ีรายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วงัเก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรน่า ระหว่าง
ทางผา่นชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ “โรมัน อารีน่า” สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมยัโรมนั เดินทางเข้า
สู ่“อดีตบ้านของจูเลียต”ปัจจบุนัหน้าบ้านจเูลียตคือร้าน Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ท่ีจเูลียตเคยยืนอยู่โดย
มีโรมิโอ  มาคอยเฝ้าขอความรักอยูด้่านลา่งบริเวณบ้านมีรูปปัน้จเูลียตท่ีเป็นบรอนซ์ปัน้โดย MS. N. COSTANTINI 
ว่ากันว่าใครอยากสมหวงัในเร่ืองความรักก็ให้ไปจบัท่ีหน้าอกของจูเลียต นอกจากนีภ้ายในบริเวณกําแพงบ้านจู
เลียตยงัมีการเขียนแสดงความรักกนัมากมายจนแทบไม่เห็นสีกําแพงเดิม และยงัมีบริการโทรศพัท์สําหรับคนท่ีไม่
ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮลัโหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่งนี ้ ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ “ซา

ลาวัลเลเอาท์เล็ท” ( SERRAVALLE DESIGNER OUTLET) 
เที่ยง บริการอาหารมือ้กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย “ซาลาวัลเลเอาท์เล็ท” SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ท่ีมีพืน้ท่ีช้อปปิ้งมากท่ีสุดของยุโรป และ

บริหารงานโดย MC ARTHUR GLEN GROUP เครือธุรกิจ OUTLET  ชัน้นําของยโุรป ซึ่งมี 13 แห่งในสหราช



  
 

 

อาณาจกัร ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตาลี ร้านค้าใน SERRAVALLE  มีทัง้หมดกว่า 180 ร้าน แหล่งช้
อปปิ้งท่ีพร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบหรูหรา ด้วยร้านค้าท่ีนําเสนอแฟชั่นแบรน ด์อิตาลีและแบรนด์
ระดบัโลกอ่ืนๆ อาทิ Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, 
Guess และอ่ืนๆ  

 ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่ มิลาน เข้าเช็คอินสนามบิน 
22.55 น. เหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เที่ยวบินท่ี QR 118 
 
วันอังคารที่ 28 เมษายน 63 (11)  โดฮา – กรุงเทพฯ 
05.35 น. เดนิทางถงึกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์  
08.15 น. ออกเดนิทางสู่งกรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินท่ี QR 832 
19.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ...โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

****************************************************************************************** 

*** หมายเหต.ุ..โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในตา่งประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนัน้  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัใน
การเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หวัหน้าทวัร์ผู้ นําทวัร์ มีอํานาจตดัสินใจ ณ ขณะนัน้ทัง้นีก้ารตดัสินใจ จะคํานึงถึงความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมูค่ณะเป็นสําคญั 

 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ 
 คา่รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชํานาญเส้นทาง 
 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ ให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัิเหตใุนการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรมธรรม์) หากอายเุกิน 75 ปี ท่าน 

ต้องซือ้ประกนัเพิ่ม 
 บริการขนสัมภาระขึน้-ลงเรือสาํราญ 

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมวีซ่า) ออกเดนิทางระหว่างวนัที่  20–28 เมษายน 2563 

ประเภทห้องพกั ผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

จํานวนห้องพกั    พกัเด่ียว 

ห้องพกั INSIDE 59,900 59,900 2 ห้อง 17,900 
ห้องพกั OUTSIDE 64,900 64,900 7 ห้อง 22,900 
ห้องพกั BALCONY 69,900 69,900 5 ห้อง 29,900 

****กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า 45 วันขึน้ไป เน่ืองจากห้องพกัมีจาํนวนจาํกัด **** 



  
 

 

 รวมค่าห้องพักแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง ค่าภาษีท่าเรือและค่าอาหารภายในเรือ 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่ยโุรปหรือกลุม่เชงเก้นวีซ่า และคา่ธรรมเนียมวีซ่า 4,000 บาท ทางสถานทตูไม่คืนให้ท่าน
ไมว่า่ทา่นจะผา่นการพิจารณาหรือไมก็่ตาม  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ผกผนัของภาษีนํา้มนัท่ีทางสายการบนิแจ้งเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ระหว่างการท่องเที่ยว โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วัน(หากท่านประทับใจในการ

เดนิทาง) 
 ค่าบริการภายในเรือ ท่านละ 50 ยูโร (คืนละ 10 ยูโร) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ วันละ 2 ยูโร  

เงื่อนไขการสาํรองท่ีน่ัง และการชาํระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport มายงับริษัทและค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลิกการเดนิทาง  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดนิทางก่อนลว่งหน้า 10 วนั ซึ่งจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 
15 ทา่น และหรือ ผู้ ร่าวมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี ้ทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถ้าทา่นต้องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็น สดุวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้า
ทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการเชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธ
การเข้าและออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทาํการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารตา่งๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ี
คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่า
ให้กบัทางทา่นได้อยา่งถกูต้อง  

o หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซึ่งทาง
ท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
คอยดแูล และอํานวยความสะดวก  



  
 

 

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป  ทางสถานทูตเป็นผู้ กําหนดออกมา มิใช่บริษัททวัร์เป็นผู้
กําหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถกูต้อง และครบถ้วนตามท่ี
สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอํานวยความ
สะดวกในการย่ืนวีซา่เทา่นัน้ มิได้เป็นผู้พิจารณาวา่วีซา่ให้กบัทางทา่น 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึน้ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาํเนินการทางสถานทตูจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แม้ว่าจะผ่านหรือไม่
ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามัดจําตั๋ วเคร่ืองบิน หรือตั๋ วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการย่ืนวีซ่า 
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถ้าออกตัว๋มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ธรรมเนียมท่ีท่าน
ต้องถกูหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแตล่ะสายการบิน) ถ้ายงัไม่ออกตัว๋
ทา่นจะเสียแตค่า่มดัจําตัว๋ตามจริงเทา่นัน้ 

-  ค่าห้องพักในเรือ ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัด
จําห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่ เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 
100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแ้จงให้ท่านเข้าใจ(ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการต่อรอง
ระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสาํคัญ) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
100% 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะสํารองตั๋ วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน 
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนัน้ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 50 วนั - คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดั

จํากบัสายการบนิ หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจําท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ
และไมอ่าจขอเงินคืนได้ 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป – เก็บคา่ใช้จา่ย 30,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 35 วนั – เก็บคา่บริการทัง้หมด 100% 
 หากทาํการมัดจําทัวร์เรียบร้อยแล้วจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ 20,000 บาทไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

(ค่ามัดจาํเรือ)  

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตวา่งอยา่งน้อย 3 หน้า  



  
 

 

 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ขึน้อยู่กับ
ประเทศท่ีจะเดนิทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด* ค้าขาย หลกัฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบ
ทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผู้ เดินทาง อายุย้อนหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น 
หนงัสือรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคํุาว่า TO WHOM IT MAY 

CONCERN แทนการใช้ช่ือแตล่ะสถานทตู 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากต้นสงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านัน้ ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจาก
ออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้  ทัง้นีเ้พื่อให้หลักฐานการเงิน
ของท่านสมบูรณ์ท่ีสุด) * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคํุาว่า TO WHOM IT 

MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแตล่ะสถานทตูพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดย

ละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกับ
สําเนาท่ีท่านจะใช้ย่ืนวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทําการ)ฃ* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบญัชีจากทาง
ธนาคารบิดาหรือมารดา*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทาง
ธนาคารออกเอกสารแยกคนละชดุ 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้
เดินทางทัง้สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปตา่ง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดย
ท่ีวา่การอําเภอ 

 สาํเนาบัตรประชาชน หรือ สาํเนาสูตบัิตร 1 ชุด 
 สาํเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ

ถาวร และถึงแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่าสถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนคําร้อง
ใหมก็่ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยัง
ประเทศตามที่ระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ใน
การย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะ
คํานงึถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 




