


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินอาบูดาบี

2 สนามบินเวนิส	-	สนามบินเวนิส	-	เมืองเวนิส	-	ทาเรือตรอนเซโต	-
สะพานถอนหายใจ	-	จัตุรัสซานมารโค	-	มหาวิหารซานมารโค	-	ลองเรือ
กอนโดลา	-	ยานเมืองเกาโบโลญจนญา

พักที่
	RAMADA
ENCORE
HOTEL,
BOLOGNA
หรือเทียบเทา

3 เมืองปิซา	-	จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือ	จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา	-	มหา
วิหารดูโอโม	ปิซา	-	หอเอนปิซา	-	เมืองเลคซิโอ	-	THE	MALL	OUTLET

พักที่
	CHARME
HOTEL,
PRATO	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองฟลอเรนซ	-	มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	-	จัตุรัส	เดลลา
ซินญอเรีย	-	สะพานแวคคิโอ	/	สะพานเว็คคีโอ	-	กรุงโรม

พักที่		IH
HOTEL	Z3
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 กลุมโรมันฟอรัม	-	โคลีเซียม	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตฟิลลิป
หรือ	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยานบันไดสเปน	-	สนามบินฟูมิ
ชิโน	-	กรุงโรม

6 สนามบินอาบูดาบี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

21	ต.ค.	60	-	26	ต.ค.	60 44,999	บาท
38,999	บาท

44,999	บาท	38,999
บาท

44,999	บาท	38,999
บาท 7,000	บาท



15.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชั้น	4	ประตูหมายเลข	9	เคานเตอร	T	สายการบิน	ETIHAD
AIRWAYS	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

18.20	น.	ออกเดินทางจาก	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินเอติฮัด	แอรเวย	เที่ยวบินที่	EY405	***(มีอาหาร
และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชัว่โมง)

22.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินอาบูดาบี	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

ชวงเชา
02.15	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเวนิส	โดย	เทีย่วบินที	่EY079	***(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบน

เครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6	ชัว่โมง)
06.50	น.	ถึง	สนามบิน	มารโค	โปโล	เมืองเวนิส	ประเทศอิตาลี	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง)
นําทานเดินทางสู	ทาเรือตรอนเคตโต	(Tronchetto)

นําทาน	ลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส	สู	เกาะเวนิส	หรือ	เวเนเซีย	(Venezia)	ดินแดนแสนโร
แมนติก	เป็นเมืองที่ไมเหมือนใคร	โดยใชเรือแทนรถ	ใชคลองแทนถนน	มีสมญานามวาเป็น	"ราชินีแหงทะเล
เอเดรียติก"	มีเกาะนอยใหญกวา	118	เกาะ	และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา	400	แหง	ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมารโค
ศูนยกลางของเกาะเวนิส
นําทานเดินชมความงามของ	เกาะเวนิส
นําทานชม	สะพานถอนหายใจ	(	Bridge	of	Sighs)	ที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต	เมื่อนักโทษที่เดินออกจาก

หองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตาง
ที่สะพานน้ี	ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ	(Doge’s	Palace)	อันเป็นสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต	ซึ่ง
นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ	คาสโนวาน่ันเอง
นําทานถายรูปบริเวณ	จัตุรัสซานมารโค	(St.Mark’s	Square)	ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา	“เป็นหองน่ังเลนที่

สวยที่สุดในยุโรป”	จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม	รวมทั้ง	โบสถซานมารโค	(St.Mark’s	Bacilica)	ที่มี
โดมใหญ	5	โดม	ตามแบบศิลปะไบแซนไทน



อิสระใหทานไดมีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย	เชน	เดินเลนชมมนตเสนหแหง
นครเวนิส,	เขาชมโบสถซานมารโคที่สวยงาม,	ชอปป้ิงสินคาของที่ระลึก	อาทิเชน	เครื่องแกวมูราโน,หนากาก
เวนิส	เลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนํา	หรือน่ังจิบกาแฟในราน	Café	Florian	ที่เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	ค.ศ.1720
หรือ	น่ังเรือกอนโดลา
อิสระทานสามารถ	นัง่เรือกอนโดลา	ลองชมคลองเวนิส	***(ไมรวมคาลองเรือกอนโดลา)

เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดํา

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองโบโลญญา	(Bologna)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชั่วโมง)	เมืองหลวงของแควน

เอมีเลียโรมัญญา	โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูระหวางแมน้ําโปกับเทือกเขาแอแพนไนน	นอกจากน้ันยังเป็นหน่ึงใน
เมืองยุคกลางที่ไดรับการรักษาไวอยางดีที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป	และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดคือ
“Alma	Mater	Studiorum”

นําทานชมบริเวณ	จัตุรัสมัจโจเล	(Piazza	Maggiore)	จัตุรัสขนาดใหญที่ตั้งอยูใจกลางเมืองเกา	ที่ลอมรอบ
ดวยโบสถ	ซาน	เปโตรนิโอ	(Basilica	of	San	Petronio)	ซิตี้ฮอล	ลานน้ําพุเทพเนปจูน	(Fontana	Del	Nettuno)
และอาคารปาลาซโซ	เดล	โพเดสตา	(Palazzo	Del	Podesta)
อิสระใหทานเดินชมเมือง	และถายรูปจนไดเวลานัดหมาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	RAMADA	ENCORE	HOTEL,	BOLOGNA	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติมารโค	โปโล	(Aeroporto	Marco	Polo	di	Venezia)
หรือ	ทาอากาศยานเวนิส	(Aeroporto	di	Venezia-Tessera)	ตั้งอยูที่เมืองเทส
เซรา	ในแควนเวเนโต	ประเทศอิตาลี	ใกลกับเมืองเวนิส	ตั้งชื่อตามนักเดินทาง
ชาวเวเนเชียน	มารโค	โปโล

ทาอากาศยานนานาชาติมารโค	โปโล	(Aeroporto	Marco	Polo	di	Venezia)
หรือ	ทาอากาศยานเวนิส	(Aeroporto	di	Venezia-Tessera)	ตั้งอยูที่เมืองเทส
เซรา	ในแควนเวเนโต	ประเทศอิตาลี	ใกลกับเมืองเวนิส	ตั้งชื่อตามนักเดินทาง
ชาวเวเนเชียน	มารโค	โปโล

เวนิส	หรือ	เวเนเซีย	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวน	118	เกาะ	เขา
ดวยกันในบริเวณ	ทะเลสาบเวนิเทีย	ดวยความสวยงามและความนาอยูของ
บานเมืองทําให	เวนิส	เป็นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย	ตั้งแต	เมืองแหง
สายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	เมืองแหงแสงสวาง	ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก	และ
ที่สําคัญ	ยูเนสโก	ยกให	เวนิส	เป็นหน่ึงในเมือง	มรดโลก

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา



***ลองชมคลองเวนิส	(ไมรวมคาลองเรือกอนโดลา)

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

โบสถน้ีมีฉายาวาโบสถทอง	เป็นโบสถประจําเมืองที่มีความสําคัญกับเมือง
เวนิสมาตั้งแตครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน	โบสถสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	829	ตัว
โบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส

เดินเลนถายรูปหรือ	ลองเรือกอนโดลา	เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสู
คลองใหญ	Grand	Canal	คลองที่กวางที่สุดของเกาะ	และงานกอสรางที่แสดง
ใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรมที่	สะพานเรียลอัลโต	ศิลปิน
เอกไมเคิลแองเจโล	ไดเวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝ่ังที่	ทาเรือ
ตรอนเชโต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	***เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดํา

หน่ึงในเมืองยุคกลางที่ไดรับการเก็บรักษาไวดีที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป	อีกทั้งยัง
เป็นที่รูจักกันดีในหมูนักทองเที่ยวทั้งในและชาวตางชาติ	ดวยชื่อเสียง	ในเรื่อง
ความสวยงาม	และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดคือ	"Alma	Mater
Studiorum"	น่ันจึงสงผลใหเมืองโบโลญญาเป็นเมืองทองเที่ยวที่ไดรับการ
พัฒนามากที่สุดในอิตาลีอีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่		RAMADA	ENCORE	HOTEL,	BOLOGNA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําทานเดินทางสู	เมืองปิซา	(Pisa)	เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี	เป็นเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ
Florence	ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน	แมวาจะเป็นเมืองเล็กๆ	แต	Pisa	ก็เป็นเมืองที่มีชื่อ
เสียงและเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก
นําทานเขาสูบริเวณ	จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา	หรือ	จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	(Compo	Dei	Miracoli)

(ระยะทาง	169	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชม.)	ที่ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก
โดยเริ่มจาก	หอพิธีเจิมน้ํามนต	(Baptistry	of	St.	John)	ที่ใหญที่สุดในอิตาลี
นําทานชม	มหาวิหารดูโอโม	(Duomo)	ทีง่ดงาม	และ	หอเอนแหงเมืองปิซา	อันเลื่องชื่อ
นําทานชม	หอเอนปิซา	(Leaning	Tower	of	Pisa)	สัญลักษณแหงเมืองปิซา	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค

กลาง	เริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1173	ใชเวลาสรางประมาณ	175	ปี	แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อ
สรางไปไดถึงชั้น	3	ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้มา	และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึน้อีกจนแลวเสร็จ	โดยใช
เวลาสรางทั้งหมดถึง	177	ปี	โดยที่หอเอนปิซาน้ี	กาลิเลโอ	บิดาแหงวิทยาศาสตร	ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใชเป็น
สถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา	สิ่งของสองชิ้น	น้ําหนักไมเทากัน	ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่
สูงพรอมกัน	ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก	ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมายตามอัธยาศัย
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองเลคซิโอ	(LECCIO)	(ระยะทาง	115	กม.	/	ใชเวลา	1.30	ชั่วโมง)
อิสระใหทุกทานไดชอปป้ิงที่	THE	MALL	OUTLET	ใหทานเลือกซื้อสินคาชั้นนําของอิตาลีในราคายอมเยาภาย

ในเอาทเลทมีรานคา	แบรนดเนมมากมายอาทิ	ARMANI,	BALENCIAGA,	BOTTEGA	VENETA,	BURBERRY,
DIOR,	FENDI,	GUCCI,	TOD’S,	VALENTINO	เป็นตน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	CHARME	HOTEL,	PRATO	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซา	อยูในแควนทัสกานี	ฝ่ังแมน้ําอารโน	ประเทศ
อิตาลี	อยูทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ	ประมาณ	100	กิโลเมตร	และทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ	130	กิโลเมตร

กัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือที่ไดรับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ	จัตุรัสดูโอโม
แหงปิซา	คือบริเวณทที่ลอมดวยกําแพง	ใจกลางเมืองปิซา	แควนทัสเคนี
ประเทศอิตาลี	โดยที่คําวา	กัมโป	เดย	มีราโกลี	แปลวา	จัตุรัสอัศจรรย

เป็นมหาวิหารเกาแกที่ตั้งอยูในจตุรัสดูโอโม	แหงปิซา	เป็นอีกหน่ึงอาคารขนาด
ใหญที่เป็นจุดดึงดูของเมืองปิซา	แหงประเทศอิตาลี



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ตั้งอยูที่เมืองปีซา	ประเทศอิตาลี	เป็นหอคอยสรางดวยหินออน	สูง	181	ฟุต	มี	8
ชั้น	ใชเวลาการกอสรางถึง	176	ปี	ตามประวัติกลาววา	ขณะกอสรางเสร็จ	ฐาน
ทรุดไปขางหน่ึง	จะเป็นดวยการคํานวณผิดพลาดหรือประการใดก็ไมทราบ
เมื่อวัดปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง	18	ฟุต	แตกระน้ันก็ยังไมลม
ยังเอียงอยูจนถึงทุกวันน้ี	จนไดชื่อวาเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

เมือง	Leccio	เป็นที่ตั้งของสถานที่แหลงชอปป้ิงที่นาสนใจที่หลากหลายของนัก
ทองเที่ยว	อาทิ	เดอะมอลล	เอาทเลท	(The	Mall	Outlet)	อิสระใหทานเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนมราคาถูกตามอัธยาศัย	ใหทานไดชอปป้ิงแบบจัดเต็มไดที่น่ี

THE	MALL	OUTLET	ใหทานเลือกซื้อสินคาชั้นนําของอิตาลีในราคายอมเยา
ภายในเอาทเลทมีรานคา	แบรนดเนมมากมายอาทิ	ARMANI,	BALENCIAGA,
BOTTEGA	VENETA,	BURBERRY,	DIOR,	FENDI,	GUCCI,	TOD’S,
VALENTINO	เป็นตน

	พักที่		CHARME	HOTEL,	PRATO	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางตอสู	ฟลอเรนซ	(Florence)	ที่ไดรับขนานนามวาเป็นเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส

ซองส	ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ	และมีทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม	จนไดรับการแตงตั้งใหเป็น
มรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ	ปี	ค.ศ.1982	ทําใหทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับ
โลก
นําทานชม	วิวทิวทัศนของเมือง
นําทานเดินเที่ยวชม	เมืองเกา	ฟลอเรนซ	(Florence)

นําทานชม	มหาวิหารซานตามาเรีย	เดล	ฟิโอเร	(Santa	Maria	Dell	Fiore)	ชมความยิ่งใหญ	และอลังการ
ของวิหารที่ใหญเป็นอันดับ	4	ของทวีปยุโรป	โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกัน
ไดอยางงดงาม
นําทานชม	จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย	(Piazza	Della	Signoria)	ซึ่งรายลอมไปดวยรูปป้ัน	อาทิ	เชน	รูปป้ัน

เทพเจาเนปจูน	(Fountain	of	Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา	(Perseus	with	the	Head	of	Medusa),	รูป
ป้ันเดวิด	ผลงานที่มีชื่อเสียงของ	ไมเคิล	แองเจโล
จากน้ันนชม	สะพานเวคคิโอ	(Vecchio)	สะพานเกาแกที่มีมีรานขายทอง	และอัญมณีอยูทั้งสองขางสะพาน
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาทั้งของฝาก	ของที่ระลึก	รวมทั้งสินคาแฟชั่นนําสมัย	ตามอัธยาศัย
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย



นําทานเดินทางสู	กรุงโรม	(Rome)	เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี	(ระยะทาง
375	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	IH	HOTEL	Z3	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี	มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร	ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	ศาสนา	วัฒนธรรม	และ
อุตสาหกรรม	ของประเทศอิตาลีน่ันเอง	เมืองฟลอเรนซ	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอาร
โน	ปัจจุบันเมืองแหงน้ีไดกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของโลก

วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเรยังเป็นที่รูจักกันในนาม	ดูโอโม	ซึ่งเป็นภาษา
อิตาลีที่แปลวา	วิหาร	สิ่งที่ยืนหยัดอยูบนเสนขอบฟาของฟลอเรนซก็คือโดมอัน
งดงามของดูโอโม	ซึ่งถือวาเป็นความสําเร็จที่สําคัญที่สุดทางดาน
สถาปัตยกรรมของยุคเรอเนสซองส	ภายในวิหาร	คุณจะพบกับหนาตางกระจก
สีและภาพปูนเปียกของศิลปินชั้นครูของอิตาลี	และตัวอยางของนาฬิกาแบบโอ
รา	อิตาลิกา	ที่เกาแกที่สุดในโลก

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย	อาทิ	รูปแกะ
สลักเพอรซุส	วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา	รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส
และรูปสลัก	เป็นตน

คือสะพานที่เกาแกที่สุดของฟลอเรนซ	สะพานน้ีมีโคงสามอันครอมแมน้ํา	ที่
สะทอนบนผิวน้ําเป็นหน่ึงในภาพที่เป็นเอกลักษณของฟลอเรนซ	มีเพียงสะพาน
เทาน้ันที่ไมไดถูกเยอรมันระเบิดไปในสงครามโลกครั้งที่สอง	เน่ืองจากถอยทัพ
ออกไปเสียกอน	ตํานานกลาววา	น่ันเป็นคําสั่งโดยตรงจากฮิตเลอร	เป็นแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงใน	ฟลอเรนซ	ประเทศอิตาลี	สรางขึน้ในสมัยโรมัน
เป็นสะพานเกาแกและเป็นจุดที่นักทองเที่ยวนิยมมาถายรูปมากที่สุด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่		IH	HOTEL	Z3	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานผานชม	กลุมโรมันฟอรัม	(Roman	Forum)	อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง	ศาสนา	และเศรษฐกิจ

ของอาณาจักรโรมัน	ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง	2,000	ปีที่ผานมา
นําทานช	มความยิง่ใหญในอดีต	และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซีย่ม

(Colosseum)	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ	อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่
สามารถจุผูชมไดถึง	50,000	คน
นําทานเดินทางพาทานเขาสู	นครรัฐวาติกัน	(Vatican)	ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	เป็น

ประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด	ยกเวนดานหนาทางเขาและเป็นศูนยกลางของ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา	มีอํานาจปกครองสูงสุด
นําทานถายรูปดานนอก	มหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก	มหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter’s	Basilica)	ดานใน

มีประติมากรรมอันลือชื่อปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโลและมี	แทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's	Baldachin)
เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	เมนูพิซซา	อิตาเลียน

ชวงบาย
นําทานเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐาน	บริเวณน้ําพุเทรวี	่(Trevi

Fountain)	น้ําพุเทรวี	เป็นน้ําพุที่ตั้งอยูที่เทรวี	ริโอเนในกรุงโรมในประเทศอิตาลี	เป็นน้ําพุที่มีความสูง	25.9	เมตร
(85	ฟุต)	และกวาง	19.8	เมตร	(65	ฟุต)และน้ําพุแบบบารอคที่ใหญที่สุดในกรุงโรม
เชิญทานชมความงดงามของ	"	น้ําพุเทรวี	่"	ที่นักทองเที่ยวสามารถโยนเหรียญ	เพื่อขอใหไดเดินทางกลับมาที่

กรุงโรมอีก	มีตํานานเลาวา	หากหันหลังแลวโยนเหรียญลงน้ําพุเทรวี	แลวอธิษฐานใหไดกลับมากรุงโรมอีกครั้ง
ก็จะสมหวัง
อิสระทานเลือกซื้อสินคาแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณ	ยานบันไดสเปน	(The	Spanish	Step)	ซึ่งเป็น

แหลงแฟชั่นชั้นนําสุดหรู	ไมวาจะเป็น	BRANDNAME	ดังๆมากมายพรอมทั้งรานคาปลีก	รวมถึงรานอาหาร	ราน
ไอศครีม	มากมายใหเลือกชิม	และยังเป็นแหลงนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน

ชวงคํ่า
18.00	น.	นําคณะเดินทางสู	สนามบินฟูมิชิโน	กรุงโรม	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)

และ	มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
22.00	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินเอติฮัด	แอรเวย	เที่ยวบินที่	EY084	***(มีอาหาร

และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	7	ชัว่โมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ	คาดวาเมื่อกอน
ถูกใชเป็นตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000



มหาวิหารเซนตปีเตอร	หรือเรียกกันสั้นๆวาเซนตปีเตอรบาซิลิกา	มหาวิหารน้ี
เป็นมหาวิหารหน่ึงในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม,	ประเทศอิตาลี	อยูใน
นครรัฐวาติกัน	เป็นดินแดนที่ตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	ประเทศอิตาลีเป็นที่
ประทับของpope	ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแหงศาสนาคริสต	นิกายRoman
Catholic	State	of	the	Vatican	City	จัดวาเป็นประเทศ	ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตปีเตอรเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญโตโออา	สวยงามตระการ
ตาเต็มไปดวยผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมมากมาย	และทามกลางความงดงามและ
ความยิ่งใหญของมหาวิหารแหงน้ีก็แฝงไปดวยประวัติศาสตรและเรื่องราวที่มี
คุณคาสําคัญทางศาสนาในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	***เมนูพิซซา	อิตาเลียน

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

เรียกสั้นวา	Fiumicino	Airport	เป็นสนามบินหลักของกรุงโรม	ประเทศอิตาลี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสนามบินที่มีคนใชเยอะที่สุดของยุโรป

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี



06.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินอาบูดาบี	เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
10.25	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดย	สายการบินเอติฮัด	แอรเวย	เที่ยวบินที่	EY404	***(มี

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	6.30	ชัว่โมง)
20.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี	ตั้งอยูกรุงอาบูดาบี,	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินเอติฮัดแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	20	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	20,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	24	กก.
คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	2,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)



คาทิปคนขับรถ	ทานละ	8	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)

คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	12	ยูโร/ทริป/ทาน	(2ยูโร/วัน/ทาน)

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาธรรมเนียม+คาบริการยื่นวีซาเชงเกน(กรณีใหยื่นวีซาให	คาธรรมเนียม+บริการ	3,500บาท)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซาเชงเกน	(อิตาลี)
1.	หนังสือเดินทางเลมปัจจุบัน	ฉบับจริง	มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และมีหนาวางไมตํ่ ากวา	2	หนา
2.	รูปถายสี	หนาตรง	ขนาด	3.5	x	4.5	ซม.	ใบหนาประมาณ	3	ซม.	จํานวน	2	รูป	ฉากหลังตองเป็นพื้นสีขาวเทาน้ัน
3.	หลักฐานการทํางาน/การเรียน

-	กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการบริษทั	/	รานคา:	หนังสือรับรองบริษทัฯ	ประทับตราฯ	และเซ็นรับรอง	(มีอายุไม
เกิน	3	เดือน)	/	ใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา
-	กรณีพนักงานบริษทั:	จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง	ระบุตําแหนง	วันเริ่มงาน	เงินเดือน	จดหมายรับรอง
การทํางานใหระบุ	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการระบุชื่อประเทศ	จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือ
บริษทัฯ	ที่มีหัวจดหมาย	ตราประทับ	(ถามี)	ที่อยู	และเบอรติดตออยางชัดเจน
-	กรณีที่เป็นขาราชการ:	หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน
-	กรณีเกษียณอายุราชการ:	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ	หรือ	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
-	กรณีประกอบธุรกิจไมจดทะเบียน:	จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การงาน
-	กรณีเป็นนักเรียน	นักศึกษา:	จดหมายรับรองการเรียน	ภาษาอังกฤษ(จดหมายรับรองการทํางาน	/	การเรียน
ตองมีอายุไมเกิน	30	วัน	นับจากวันยื่นวีซา	จดหมายตองเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้และตองสะกดชื่อ-
นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)

4.	หลักฐานการเงิน	สถานทูตรับพิจารณา	สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย	เทาน้ัน
-	หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	(BANK	CERTIFICATE)	ฉบับจริง	ระบุชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน	(สะกดชื่อ-
นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)	มีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา
-	หลักฐานทางการเงิน	(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่นัด
ยื่นวีซา
-	สําเนาจากสมุดบัญชี	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	15	วัน	สามารถใชแทน	BANK	STATEMENT
ไดในกรณีที่สมุดบัญชีดังกลาวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอยางตอเน่ืองไมมีการกระโดดขามเดือน
***หลักฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกันเทานัน้***

5.	สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประชาชน
6.	สําเนาทะเบียนสมรส	/	สําเนาทะเบียนหยา	(ถามี)
7.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	-	เปลี่ยนนามสกุล	(ถามี)
8.	สําเนาสูติบัตร	(กรณีผูเดินทางอายุตํ่ ากวา	20	ปีบริบูรณ)

เอกสารเพิม่เติมกรณีเป็นเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีและไมไดเดินทางพรอม	บิดาและมารดา
เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น	บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ

เทาน้ัน	และใหระบุวา	ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร	มีความสัมพันธอยางไรกับเด็ก
เด็กเดินทางกับบิดา	มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน	และให

ระบุวา	มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา	(ระบุชื่อบิดา)
เด็กเดินทางกับมารดา	บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทาน้ัน	และให

ระบุวา	บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา	(ระบุชื่อมารดา)	กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว	(เกี่ยวของ
ทางสายเลือดเทาน้ัน	บิดามารดา,บุตร,พี่นอง,สามีภรรยา)	ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี
หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	(BANK	GUARANTEE)	ฉบับจริง	ระบุชื่อเจาของบัญชี(ผูรับรอง)	และตองระบุชื่อ

ผูถูกรับรองดวย	มีอายุไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่นวีซา	(สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต)
หลักฐานทางการเงิน	(BANK	STATEMENT)	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่นัด

ยื่นวีซาสําเนาจากสมุดบัญชี	ยอนหลัง	3	เดือน	อัพเดทเป็นวันที่ลาสุดไมเกิน	15	วน	สามารถใชแทน	BANK
STATEMENT	ไดในกรณีที่สมุดบัญชีดังกลาวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอยางตอเน่ืองไมมีการกระโดดขามเดือน	***หลัก
ฐานทางการเงินขางตน	ตองเป็นสมุดบัญชีเลมเดียวกันเทานัน้***

หมายเหตุ:
ผูสมัครตองมาแสดงตน	ณ	ศูนยยื่นคํารองขอวีซา	เพื่อสแกนลายน้ิวมือ
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตอิตาลี	โดยประมาณ	10-15	วันทําการ
หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศูนยยื่นคํารองขอวีซาอิตาลีแลว	ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัคร



ทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ	ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ	ก็ตาม	ดังน้ันหากทานมีความ
จําเป็นในการใชเลมเพื่อเดินทาง	กรุณาแจงบริษทัทัวร
การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ	อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการ

ถาวร	ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตฯ	ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่**

***ไมรวมคาวีซาอิตาลี**
***ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท**

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาจองกอนลวงหนา	พรอมชําระเงินคามัดจํา	ทานละ	20,000.-	บาทภายใน	3	วันนับจากวันจอง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกคารายตอไป	...สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย	21	วัน
ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหอเดี่ยว(Single)	,หองคู

(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชั้น
กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึ่งถาเขาพัก	3	ทาน	อาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับ
เสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

1.		กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.		กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจาย

ที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ัง
ตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.		การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra

Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
4.		การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด



นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	20	คน


