
#15979 ทัวรอิตาลี มิลาน โรม 7 วัน 4 คืน เกาะเวนิส หอเอน
เมืองปซา บิน EK
ทัวรอิตาลี มิลาน โรม จัตุรัสเซ็นทมารค จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย จัตุรัสเปยซซา
เดลดูโอโม จัตุรัสเดลคัมโป นํ้าพุเทรวี่ บันไดสเปน มหาวิหารนักบุญปเตอร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - มิลาน - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน -
แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - เวโรนา   

Holiday Inn
Venice
Mestre
Marghera
หรือเทียบเทา

3 ทาเรือตรอนเซโต - เวเนเซีย - จัตุรัสซานมารโค - โบสถซานมารโค - พระราชวังดอจเวนิส -
หอระฆังซานมารโค - สะพานถอนหายใจ - ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามา
เรียเดลฟิออเร) - จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย - น้ําพุจตุมหานที

  
The Gate
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา) - หอเอนปิซา - เซียนา - จตุรัสแคมโป -
พระราชวังเกาเซียนา - หอระฆังมานเจีย - มหาวิหารเซียนา   

Montaperti
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 โรม - น้ําพุเทรวี่ - ยานบันไดสเปน   
Hotel
Capannelle
หรือเทียบเทา

6 มหาวิหารเซนตฟิลลิป (มหาวิหารเซนตปีเตอร) - โคลีเซียม - กลุมโรมันฟอรัม - ทา
อากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)    -

7 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65 ฿39,900 ฿38,900 ฿37,900 ฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - มิลาน -
มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล - เว
โรนา

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

พีเรียตเดินทางโดยเท่ียวบิน EK 373 ตั้งแตเดือน เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

18.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 8 Row T เคาทเตอรสายการบินเอมิเรตส Emirate Airline
(EK) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

20.35 น./21.05 น. ออกเดินทางสูนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยเท่ียวบิน EK 373 บริการอาหารและเครื่อง
ด่ืมบนเครื่อง

พีเรียตเดินทางตั้งแตเดือน เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.50 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3
ชั่วโมง) ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลาเปล่ียนเครื่อง

03.45 น./03.35 น. ออกเดินทางสูมิลาน ประเทศอิตาลี เท่ียวบินท่ี EK101 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง
พีเรียตเดินทางตั้งแตเดือน เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 03.35 น. ถึงมิลานเวลา 08.15 น.

07.45 น./08.15 น. ถึง ทาอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา (Aeroporto di Milano-Malpensa) เมืองหลวงแหงแฟชั่น
และอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันตกในยุคของพระเจาคอนสแตนติน ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชม.)

จากนั้นเดินทางเขาสูตัวเมืองแหงแฟชั่น เมืองมิลาน (MILAN)

่ ่



พาทานถายรูปบริเวณดานหนามหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANA ) หน่ึงในโบสถศริสตสถาปัตยกรรมกอธิคท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก ภายในวิหารเชื่อกันวามีการบรรจุหมุดตรึงไมกางเขนของจริงท่ีใชในการประหารชีวิตพระเยซูอยู ตัวอาคารสีขาวโดด
เดน สูง 157 เมตร กวาง 92 เมตร ประกอบดวยยอดแหลม 135 ยอด จุดสูงสุดของอาคารเป็นรูปป้ันพระแมมารียทําจากทอง
สัมฤทธิส์ูง 4 เมตร

ใหทานไดเพลิดเพลินกับชอปป้ิงมอลลท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของยุโรปท่ี กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria
Vittorio Emanuele II) ท่ีอัดแนนไปดวย แบรนดชั้นนําระดับโลก ท่ีบางแบรนดนั้นก็ยังถือกําเนิด ณ เมืองแหงน้ี อาทิ
Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถึงแบรนดเนมท่ีคุนหูอีกมากมาย อยาง Gucci,
LOUIS VUITTON, Swarovski เป็นตน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

จากนั้น เดินทางสูเมืองเวโรนา (VERONA) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) เมืองใหญอันดับ 2 รองจากเวนิส ของแควน
เวเนโต และเมืองเวโรนายังไดขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคการยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกท้ังวิลเลียม
เชกสเปียร นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผูไดรับการยกยองวาเป็นนักเขียนผูย่ิงใหญของอังกฤษและของโลก

นําทานถายรูปดานนอกกับบานเลขท่ี 23 ของจูเลียต JULIET’S HOUSE ชมระเบียงแหงเรื่องราว โรแมนติกท่ีจูเลียตเฝา
รอคอยพบโรมิโอทุกค่ําคืน และบริเวณหนาบานยังมีรูปป้ันสําริดขนาดเทาตัวจริงของจูเลียต

นําทานเดินทางสูเมืองเวนิสเมสเตร (VENICE MESTRE) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ฝ่ังแผนดินใหญเมือง
หลวงของแควนเวเนโต

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน

พักท่ี Holiday Inn Venice Mestre Marghera หรือเทียบเทา
โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน

กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

ทาอากาศยานดูไบ

ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

มิลาน

 เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

เป็นทาอากาศยานท่ีรองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน และเป็นทาอากาศยานท่ีมี
จํานวนผูโดยสารระหวางประเทศใชบริการมากท่ีสุดของอิตาลี แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมท้ังหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาค
เหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี ซ่ึงเรียกเขตท้ังหมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึงหมายถึง อยูกลางท่ีราบ เมือง
มิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ทาเรือตรอนเซโต - เวเนเซีย - จัตุรัสซานมารโค - โบสถซานมาร
โค - พระราชวังดอจเวนิส - หอระฆังซานมารโค - สะพานถอน
หายใจ - ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟ
ออเร) - จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย - น้ําพุจตุมหานที

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

พีเรียตเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี EK101 ตั้งแตเดือน เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 03.35 น. ถึงมิลานเวลา 08.15
น.

ประเทศอิตาลี เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชม.

โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล

เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิก
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจาก
ความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ี
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ป้ิงชั้นนํา

แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 เป็นอาคารศูนยการคาแบบอาคารกระจกเกาแกและ
สงางามท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง ตั้งอยูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสินคาแบ
รนดเนมอันทันสมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซ้ือไมวาจะเป็นเสื้อผา กระเปา รองทา และ
นาฬิกา แบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอร
ซาเช หรือจะเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองจากท่ีน่ีก็ได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

เวโรนา บาย

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในจังหวัดเวโรนา แควนเวเนโตในประเทศอิตาลี เมืองน้ีเป็นสถานท่ีท่ี
ดึงดูดนักทองเท่ียวดวยเหตุท่ีมีความสําคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเห็นไดงาน
นิทรรศการประจําปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจงท่ีสรางโดยโรมัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Holiday Inn Venice Mestre Marghera หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูทาเรือตรอนเคตโต ( TRONCHETTO )

่



นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะ เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ี
ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวาเป็น "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118
เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง

ขึ้นฝ่ังท่ีบริเวณ ซานมารโคศูนยกลางของเกาะเวนิส นําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส

นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสเซ็นท มารค (St. Mark's Square) ท่ีจักรพรรดินโปเลียนยกยองวาเป็นหองรับแขกท่ีสวยท่ีสุด
ของยุโรป และยังเป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารซันมารโก (San Marco Basilica) มหาวิหารประจําเขตอัครบิดรเวนิส สรางขึ้นใน
แบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ซ่ึงหาไดยากในปัจจุบัน

สําหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวังดอรจ (Doge's Palace) พระราชวังแบบเวนิส-โกธิคท่ีครั้งหน่ึงเคยเป็นท่ีประทับ
ของดยุคแหงเวนิสครั้งท่ีเมืองน้ียังเป็น สาธารณะรัฐเวนิส กอนไดรับการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑและเปิดอยางเป็นทางการในปี
1923

และยังมี หอระฆังซันมารโก (St Mark's Campanile) หอระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสรางจากรูปแบบเดิมในปี 1514
และพังทลายลงในปี 1902 ไมไกลกันจะเป็นท่ีตั้งของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุมโคงท่ีเชื่อมระหวาง
พระราชวังดอรจและเรือนจํา

หมายเหตุ ท้ังน้ีไมรวมคาน่ังเรือกอนโดลา หากทานสนใจน่ังเรือกอนโดลา สามารถแจงทางหัวหนาทัวรเพ่ือประสานงานใหได
ท้ังน้ีไมแนะนําใหทานติดตอกับเรือเองเพ่ือความปลอดภัยของทานเน่ืองจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูฝ่ังแผนดินใหญ VENICE MESTRE เพ่ือเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ (FLORENCE) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองท่ีครั้งหน่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอิตาลี และเมืองหลวงของยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ เป็นเมือง
ซ่ึงเป็นท่ีถือกําเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไมวาจะเป็น มีเกลันเจโล ลีโอนาโด ดาวินชี่ ราฟาเอล ซานตี และอีกมากมาย

นําทานชมชมความย่ิงใหญ และอลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของ
เมืองฟลอเรนซ ท่ีใหญเป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมท่ีใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันได
อยางงดงาม

นําชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (PiazzaDella Signoria) ซ่ึงรายลอมไปดวยรูปป้ัน อาทิ เชน รูปป้ันเทพเจาเนปจูน
(Fountain of Neptune), วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา (Perseus with the Head of Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานท่ี
มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโลเป็นตน

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี The Gate Hotel หรือเทียบเทา
โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน

กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

ทาเรือตรอนเซโต

เวเนเซีย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาเรือท่ีเชื่อมตอระหวางเวนิสกับแผนดินใหญ การมาเท่ียวเวนิสนักทองเท่ียว
สามารถน่ังเรือไปจากตรงน้ีได

เป็นเมืองหลวงของแควนเวเนโต ประเทศอิตาลี เมืองเวนิสไดรับฉายาวา ราชินีแหงทะเล
เอเดรียติก เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหงสะพาน และเมืองแหงแสงสวาง ถูกสรางขึ้นจาก
การเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสวนหน่ึง
ของทะเลเอเดรียติก ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ทะเลสาบน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณ
ชายฝ่ังระหวางปากแมน้ําโปกับแมน้ําปลาวี



จัตุรัสซานมารโค

โบสถซานมารโค

พระราชวังดอจเวนิส

หอระฆังซานมารโค

สะพานถอนหายใจ

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นสถานท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ีแสนสบายในเวนิส ภายใน
บริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแก
ทางประวัติศาสตรท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

เป็นโบสถประจําเมืองเวนิส มีฉายาวาโบสถทอง (Church of Gold) ตั้งอยูท่ีจัตุรัสซา
นมารโค ตัวโบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส มีการประดับอยางงดงามดวยโมเสก และประติมากรรมตางๆ แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ อํานาจ และความมั่งค่ังของเวนิส

เป็นพระราชวังสไตลเวนิสโกธิค เป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคัญของเมืองเวนิส สรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 9 แตเกิดเพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพ่ิมเติมในระหวาง
ศตวรรษท่ี 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก

ตั้งอยูในลานซานมารโค ในเมืองเวนิสประเทศอิตาลี สรางอิฐสี่เหล่ียมเรียงกันเป็นชั้นๆ
เหนือขึ้นไปมีระเบียงลอมรอบหอระฆัง หอระฆังแหงน้ีคือหน่ึงในสถานท่ีท่ีผูคนจดจําได
มากท่ีสุดของเมือง

เป็นสะพานหินปูนสีขาวในเวนิสท่ีเชื่อมตอกับพระราชวังดอจ ซ่ึงวังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษ
อันนาสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดินโดยถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองน้ี
เพ่ือเขาสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา สะพานถอนหายใจ ตามอาการของ
นักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ

ฟลอเรนซ บาย

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของ
ประเทศอิตาลีน่ันเอง เมืองฟลอเรนซ ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอารโน ปัจจุบันเมืองแหงน้ีได
กลายเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของ
โลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปซา) - หอเอนปซา -
เซียนา - จตุรัสแคมโป - พระราชวังเกาเซียนา - หอระฆังมานเจีย
- มหาวิหารเซียนา

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ท้ังน้ีไมรวมคาน่ังเรือกอนโดลา หากทานสนใจน่ังเรือกอนโดลา สามารถแจงทางหัวหนาทัวรเพ่ือประสานงานใหได ท้ังน้ีไม
แนะนําใหทานติดตอกับเรือเองเพ่ือความปลอดภัยของทานเน่ืองจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตัวมา

โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร)

จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย

นํ้าพุจตุมหานที

มหาวิหารน้ีตั้งอยูในเขตจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ถูกสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ท่ี 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ดานหนาโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสีขาว
เขียว และชมพู มหาวิหารฟลอเรนซแหงน้ียังเป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญเป็นลําดับท่ี 4
ของทวีปยุโรป ปัจจุบันมหาวิหารอยูภายใตการดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหง
ฟลอเรนซ

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอรซุส
วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก เป็นตน

เป็นน้ําพุท่ีตั้งอยูจุดเหนือสุดของจัตุรัสนาโวนา ตั้งอยูใกลกับตรอกเล็กๆ ตรงอดีตบาน
ชางเหล็ก น้ําพุน้ีเป็นผลงานของลอเรนโซ แบรนินี ท่ีเป็นผลงานการสรางสรรคงานศิลปะ
อันเป็นเอกลักษณของสมัยบารอค ซ่ึงเกิดจากการนําเอาองคประกอบท่ีเป็นน้ํา
สถาปัตยกรรม และประติมากรรม มาผสานเขาดวยกันไดอยางกลมกลืนและสมบูรณแบบ

 คํ่า  The Gate Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทาน เขาชม จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ( PIAZZA DEL DUOMO ) อันเป็นท่ีตั้ง หอเอนเมืองปีซา ( LEANING
TOWER OF PISA ) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น ท่ีสรางดวยหินออนสีขาวสูง 55.86 เมตรมีน้ําหนักประมาณ14,500 ตัน
เอกลักษณและสาเหตุท่ีทําใหหอระฆังแหงน้ีไดเป็นสิ่งมหัศจรรยของโลกนั้นคือการท่ีตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือ
ประมาณ 3.97 องศา ใหทานไดชมบริเวณรอบหอระฆังแหงน้ีพรอมเก็บรูปเป็นท่ีระลึก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองเซียนา ( SIENA ) อีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก
ในปี ค.ศ.1995

่ ่ ่



นําทานเดินเขาสูตัวเมืองเกา เพ่ือชมจัตุรัสเดล คัมโป (Piazza del Campo) ท่ีเป็นรูปทรงคลายเกือกมานับวาเป็นจตุรัสท่ีมี
ความสวยงามมากอีกแหงหน่ึงในอิตาลี

ใหเวลาทานชมและเดินเลนถายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังเกาท่ีสราง
ขึ้นดวยศิลปะแบบโรมาเนสก ตั้งแตปีค.ศ.1297 และ หอระฆังมานเจีย (Torre del Mangia) ท่ีเป็นอีกหน๋ึงสัญลักษณของ
เซียนา

จากนั้นนําทานชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di
Siena) ท่ีถูกสรางขึ้นในชวงระหวางปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และตอเติมดวยศิลปะแบบเรอเนซองสใน
ยุคตอมา

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน

พักท่ี Montaperti Hotel หรือเทียบเทา
โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน

กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

จัตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (จัตุรัสดูโอโมแหงปซา)

หอเอนปซา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กัมโป เดย มีราโกลี หรือท่ีไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา คือ
บริเวณทท่ีลอมดวยกําแพงใจกลางเมืองปิซา แควนทัสเคนี ประเทศอิตาลี โดยท่ีคําวา กัม
โป เดย มีราโกลี แปลวา จัตุรัสอัศจรรย

หอน้ีตั้งอยูท่ีเมืองปีซา ประเทศอิตาลี เป็นหอคอยสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น
ใชเวลาการกอสรางถึง 176 ปี ตามประวัติกลาววา ขณะกอสรางเสร็จ ฐานทรุดไปขางหน่ึง
จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 18 ฟุต แตกระนั้นก็ยังไมลม ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี ท่ีน่ีไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เซียนา

จตุรัสแคมโป

 บาย

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา ประเทศอิตาลี ในยุคกลางเซียนาเป็นเมืองคูแขงของ
ฟลอเรนซท่ีมีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

เป็นจตุรัสท่ีสวยงามเป็นอันดับ 3 ของอิตาลี ซ่ึงใชเป็นสนามแขงกีฬาแขงมาประจําปี ชม
ความย่ิงใหญและงดงามของจตุรัสแหงน้ี ท่ีมีลักษณะคลายปากปลองภูเขาไฟอันรายลอม
ไปดวยสถานท่ีสําคัญโบราณ เชน ปาลาซโซ-พับปิโค, ปาลาซโซ-ซานเซโดนี



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 โรม - น้ําพุเทรวี่ - ยานบันไดสเปน

โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

พระราชวังเกาเซียนา

หอระฆังมานเจีย

มหาวิหารเซียนา

เป็นหน่ึงในสิ่งกอสรางในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ซ่ึงมีความสวยงามมาก ท่ีเป็นจุดเดน
ของศาลากลางแหงน้ีก็คือ หอระฆัง ซ่ึงมีการติดตั้งนาฬิกาเอาไว

หอระฆังมานเจีย ตั่งอยูท่ีเมืองเป็นหอระฆังเกาแกท่ีถูกสรางขึ้นในชวงระหวางปี 1338-
1348 ตอนบนออกแบบโดยลิปโป เม็มมิ หอออกแบบใหสูงกวาหอของเมืองฟลอเรนซ
และในชวงเวลานั้นเป็นสิ่งกอสรางท่ีสูงท่ีสุดในอิตาลี ในคริสตศตวรรษท่ี 14 ก็มีการติด
ตั้งนาฬิกาท่ีทําดวยเครื่องจักรกล ท่ียังสามารถบอกเวลาไดจนถึงปัจจุบัน

มหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena ท่ีถูกสราง
ขึ้นในชวงระหวางปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และตอเติมดวยศิลปะ
แบบเรอเนซองสในยุคตอมา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Montaperti Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูศูนยกลางการปกครองของอิตาลีท่ี กรุงโรม (ROME) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ) เมืองหลวงของ
ประเทศอิตาลี และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันท่ีรุงเรืองถือเป็นรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไมวา
จะเป็น ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็นตน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทานชมความงามของ น้ําพุเทรว่ี (TREVI FOUNTAIN ) ท่ีมักกลาวกันวาเป็นน้ําพุท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงใน โลก แตแทจริง
แลวน้ําพุแหงน้ีเป็น 1 ใน จุดพักน้ําจากสะพานสงน้ําเทานั้น แตดวยความสวยงามในรูปแบบ สถานปัตยกรรมแบบบาโรก ตรง
กลางมีรูปป้ันเนปจูนหรือเทพโพไซดอนพรอมเหลาอาชาอยู

นําทานเดินชมและถายรูปบริเวณ บันไดสเปน (SPANISH STEPS ) บันไดท่ีกวางท่ีสุดในยุโรป เชื่อมระหวางจัตุรัสสปัง
นา กับโบสถทรีนิตี้ หากจุดโรแมนติกของปารีสคือหอไอเฟล บันไดสเปนก็เปรียบไดเชนนั้น เพราะภาพยนตรรักหลากหลายเรื่อง
ท่ีถายทําในโรมนั้น ก็มักจะไมพลาดท่ีจะใหคูพระนางบอกรักหรือจุมพิตกันท่ีบันไดแหงน้ี

ค่ํา

่ ้



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร) - โคลีเซียม -
กลุมโรมันฟอรัม - ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)

อิสระอาหารเย็น

โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกและไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน

พักท่ี Hotel Capannelle หรือเทียบเทา
โรงแรมท่ีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน

กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟรหรือมีเทศกาล

โรม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของแควนลาซีโอ ประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอนกลาง
ของประเทศ โรมเป็นเมืองท่ีมีผูมาเยือนมากเป็นอันดับท่ี 11 ของโลก มากเป็นอันดับสาม
ในสหภาพยุโรป และเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในอิตาลี นอกจากน้ีโรมยัง
เป็นท่ีตั้งของนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

นํ้าพุเทรวี่

ยานบันไดสเปน

 บาย

เป็นน้ําพุท่ีน้ํานั้นมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ท่ีชื่อ Nicola
Salvi ท่ีน่ีเป็นน้ําพุรูปลักษณแปลกท่ีใหญท่ีสุดในเมือง และเป็นหน่ึงในน้ําพุท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดในโลก

เป็นยานบันไดท่ีติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม ตั้งอยูบนพ้ืนเขาระหวาง Piazza di
Spagna ท่ีฐานและ Piazza Trinità dei Monti บันได 135 ขั้น ท่ีน่ีไดรับการออกแบบ
โดยสถาปนิก Francesco de Sanctis และ Alessandro Specchi ในปี 1723 ท่ีน่ี
เป็นจุดเดินเท่ียวและถายรูปท่ีสวยไมแพจุดอ่ืนในกรุงโรม

 คํ่า  Hotel Capannelle หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเขาชม มหาวิหารนักบุญปีเตอร ( ST. PETER’ BASILICA ) ศาสนสถานของคริสตท่ีใหญท่ีสุดในโลก และเป็นท่ี
ฝังพระศพของพระสันตะปาปาพระองคแรกท่ีถูกลงโทษประหารชีวิตดวยการตรึงไมกางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เมื่อปี
ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนยรวมท้ังทางกายและทางในของวาติกัน โดยมหาวิหารแหงน้ีไดสรางทับวิหารหลังเดิมท่ีสรางในสมัยศตวรรษ
ท่ี 4

่



บริเวณดานหนาคือ จัตุรัสนักบุญปีเตอร (St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอรนินี อีกหน่ึงประติมากร
ผูไดฉายาวา สามารถเสกหินออนใหหายใจได จัตุรัสสามารถจุคนไดประมาณ 60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง
สูง 25.5 เมตร จากอียิปต ซ่ึงเป็นการแสดงถึงแสงยานุภาพของโรมันท่ีมีตอประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอรเรเนียนในขณะ
นั้น (ในกรณีมีพิธีดานใน อาจจะไมไดรับการเขาชม)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

จากนั้นนําทานแวะถายบริเวณดานนอก โคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM) หรือชื่ออยางเป็นทางการวา ฟราเวียนแอมฟิ
เธียเตอร อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง ตนแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหลงบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดในโรมัน สราง
ขึ้นในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 กอนเปิดอยางเป็นทางการในอีก 10 ปีตอมาในสมัยพระเจาไททัส

พาทานถายรูปดานหนา กับ โรมันฟอรั่ม ( ROMAN’S FORUM ) อดีตศูนยกลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
อาณาจักรโรมัน โดยบริเวณน้ีนั้นเป็นท่ีตั้งของประตูชัย 2 แหง ท่ีเป็นตนแบบของฝรั่งเศส น่ันคือ ประตูชัยคอนสแตนติน สราง
ขึ้นในครั้งท่ีพระเจาคอนสแตนตินไดชัยชนะเหนือพระเจาแมกเซนเทียส และประตูชัยไททัสท่ีสรางขึ้นหลังจากไดรับชัยชนะเหนือ
เมืองเยลูซาเล็มในปีค.ศ. 81

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (Aeroporto Leonardo da Vinci di
Fiumicino) เพ่ือใหทานไดมีเวลาทําการคืนภาษี (Tax Refund)

ค่ํา

20.50 น./22.05 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี EK096 บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง

ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 22.05 น. ถึงดูไบเวลา 05.55 น.

มหาวิหารเซนตฟลลิป (มหาวิหารเซนตปเตอร)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญโตโออา สวยงามตระการตา เต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเย่ียม
มากมาย ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอตา (Pieta) ของมิเคลันเจโลและแทนบูชา
บัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุมสําริดท่ีสรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซ่ึง
สรางตรงบริเวณท่ีเชื่อกันวาเป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ความย่ิงใหญของมหาวิหาร
แหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวท่ีมีคุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทองถิ่น

โคลีเซียม

กลุมโรมันฟอรัม

 บาย

เป็นสนามประลองรูปไขในกรุงโรมท่ีเกิดขึ้นมาเมื่อเกือบ 2000 ปีมาแลว ตั้งอยูท่ีใจกลาง
กรุงโรม สรางจากหินปูนแบบ travertine หินภูเขาไฟ และคอนกรีตท่ีกอดวยอิฐ สามารถ
เก็บผูชมไดประมาณ 50,000 ถึง 80,000 คนในหลาย ๆ จุดของประวัติศาสตรในชวง
หลายศตวรรษท่ีผานมา ปัจจุบันโคลีเซียมเป็นหน่ึงในสถานท่ีหามพลาดมาแวะถายรูปหาก
ไดมาเยือนกรุงโรม นอกจากน้้ียังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็น 1 ใน 7สิ่มหัศจรรยของโลก
ดวย

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหล่ียมท่ีถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ คาดวาเมื่อกอนถูกใชเป็น
ตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปล่ียนสินคาเมื่อสมัยยุคโรมัน



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

ในกรณีมีพิธีดานในมหาวิหารนักบุญปีเตอร อาจจะไมไดรับการเขาชม

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ตั้งแตพีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นตนไป ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี EK096 เวลา 22.05 น. ถึงดูไบเวลา 05.55 น.

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

พีเรียตเดินทางวันท่ี 1 -7 มิ.ย. 63 เท่ียวบินท่ี EK 372 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

ทาอากาศยานลีโอนารโด ดาวินชี (ฟูมิชิโน)
รูจักกันในอีกชื่อวาทาอากาศยานฟีอูมีชีโน เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในอิตาลี ตั้งอยู
ในเมืองฟีอูมีชีโน หางจากศูนยกลางทางประวัติศาสตรของโรม 35 กิโลเมตรนอกจากน้ี
ยังเป็นทาอากาศยานท่ีมีผูโดยสารคับค่ังมากเป็นอันดับท่ี 27 ของโลกใน พ.ศ. 2552 และ
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินอัลอิตาเลีย ชื่อของทาอากาศยานชื่อของเลโอนารโด
ดา วินชี ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชาวอิตาลี ผูออกแบบตนแบบของเฮลิคอปเตอร
และเครื่องจักรมีปีกบินไดเป็นคนแรกของโลก

 กิจกรรม เชา

05.30 น./05.55 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลาเปล่ียนเครื่อง

08.55 น./09.40 น. ออกเดินทางสูอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เท่ียวบินท่ี EK370 **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง

พีเรียตเดินทางวันท่ี 1 -7 มิ.ย. 63 เท่ียวบินท่ี EK 372 ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น.

ค่ํา

18.50 น./19.15 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
- บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

- หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยุด
งาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

- กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อ
ไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

- กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

- กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

- กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน
ของทานเอง

การชําระเงิน
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

- กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 30,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30
วัน (ในวันเวลาทํากาีร) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน)

- หลังการจองทัวรและชําระคามัดจํา กรุณาแนบสแกน COPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมูลคํารองในการขอย่ืนวีซาสงกลับมา
เพ่ือกรอกขอมูลขอคิวในการย่ืนวีซา

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป สายการบินเอมิเรตส Emirate Airlines (EK) 

้



- ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 30 กก.กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ

- คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)

- คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ หัก ณ ท่ีจาย 3%

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม

- เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
- คาวีซาเชงเกน 4,000 บาท / ทาน ชําระพรอมคามัดจําทัวร

- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร, ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

- น้ําด่ืมบริการบนรถ

คาทิปหัวหนาทัวร ทิปสําหรับคนขับรถ ทิปไกดทองถิ่น รวมท้ังทริป 55 ยูโร

วีซา
การขอวีซาเชงเกน  (ประเทศอิตาลี)

- ย่ืนวีซาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)

- การย่ืนวีซากับทางบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะเทานั้น  การย่ืนหมูคณะตองมีจํานวน 10 คนขึ้นไป  ซ่ึงทาง
ศูนยรับย่ืนจะเป็นผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทานั้น ผูเดินทางไมสามารถกําหนดวันย่ืนไดเอง หากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืน   วีซาในวัน
ท่ีทางศูนยรับย่ืนกําหนดได  มีคาใชจายเพ่ิมเติม ( PREMIUM ) ดังน้ี 

1. ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง   มีคาใชจายเพ่ิม  ทานละ 2,200 บาท  

2.ในกรณีท่ีเหลือเวลาย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track เพ่ิมเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท

ท้ังน้ี คาใชจายท่ีเกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง

- ในการย่ืนวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใชได
  ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ  15  วันทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต        

- สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑในการย่ืนเอกสารตลอดเวลา

เอกสารการขอวีซาเชงเกน  (ประเทศอิตาลี)

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport): ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงาน
เหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบ
การย่ืนวีซาดวย) 

- สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเป็นหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป (สีเลือดหมู) เทานั้น หามใชหนังสือเดินทางราชการ (สีน้ําเงิน)
หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป โดยเด็ดขาด

-ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตาง
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตฯ ตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย
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2. รูปถาย: รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว  จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน กรุณารวบผมใหเห็น
ใบหนาใหชัดเจน หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

- สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ท่ีทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาท่ี
เกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม ทางสถานทูตฯ เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสีย
เวลาไปถายรูป และตองมาแสดงตัวใหมในการย่ืนวีซา

3. หลักฐานการเงิน: หลักฐานทางการเงินใชประเภทบัญชีออมทรัพย ประกอบดวย
- Bank Statement ยอนหลัง 3 เดือน  ท่ีออกจากทางธนาคารเทานั้น

- บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน  (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ
ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7วัน )

- กอนวันย่ืนวีซา รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ตองสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกตองตรงตามกับพาสปอรต

- สําคัญมาก หามทําการโอนเงินเขาไปเป็นยอดใหญในครั้งเดียวกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด
- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายไดนั้น คือ
- พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได

- เพ่ือน ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได

- กรณีท่ีมีผูออกคาใชจายให จะตองมีเอกสารของผูสนับสนุนดังน้ี 
-  ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ

เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เป็นตน

-  ถายสําเนาสมุดบัญชี  หรือ  Statement   ยอนหลัง 3  เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย  เป็นภาษาอังกฤษ

- สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน
และสลากออมสัน  ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห สหกรณออมทรัพยตางๆ   

4. หลักฐานการทํางาน:      
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- เจาของกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาท่ี
โฉนดท่ีดิน เป็นตัน

- พนักงานท่ัวไป  หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน พรอมระบุวันลาและประเทศท่ี
เดินทางทางตามโปรแกรม(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-
สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน

- สําเนาบัตรประชาชน

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี)

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดาหรือมารดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทานั้น)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา และ 

- หมายเหตุ บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเป็น
อะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด  (ลูกคาสามารถเขียนหรือพิมพขึ้นเองได)

- สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสํานักงานเขต หรืออําเภอ
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร

แตเพียงผูเดียว
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- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย
ท้ังสองทาน 

- ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

- เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

หมายเหตุ 

เอกสารตัวจริงท่ีตองนําติดตัวมาในวันท่ีตองสแกนลายน้ิวมือ 
- บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุตํ่ากวา 18 ปี )

- สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอย่ืนวีซา

- เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  10-15 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดของทางสถานทูต
หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาท่ีกําหนด        

- ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได

- คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร

- การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็น
เพียงตัวแทนท่ีคอยอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มคืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไมผานทุกกรณี 

หมายเหตุ
- อัตราคาบริการไมรวมคาวีซาเชงเกน 4,000 บาท / ทาน ชําระพรอมคามัดจําทัวร

- ทิปหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมท้ังทริป  7 วัน  21 ยูโร/ทาน สวนทิปสําหรับคนขับรถประมาณ 2 ยูโร/
ทาน/วัน 10 ยูโร /ทาน

- คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป

- กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา
หนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

- ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางท่ีระบุไว เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีท่ี
ทานทําการจองเขามาลาชากวาท่ีกําหนดไว รบกวนสอบถามทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง

- กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซ่ึง
เป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

- กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิด
ชอบทุกกร

โรงแรมท่ีพักและสถานทีทองเท่ียว

- สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําให
ทานเปิดหองพักเป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ
3 เตียงเลย

- การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียวSingle หองคู Twin/Double อาจจะไม
ติดกันหรืออยูคนละชั้น

- โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

- กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

- โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิตํ่า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะใน
ฤดูรอนเทานั้น

- บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหลาน้ี ทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจงใหทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาท่ีแนนอนกอนเดินทาง
 

การยกเลิก



กรณียกเลิก (จอยกรุป) :

- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด

- ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

- ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :

- ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

- ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

- ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย : 

- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

- ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


