


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ยานเมืองเกาโบโลญจนญา	-	พิพิธภัณฑรถเฟอรารี่	-	เมืองเวนิส	-	สนาม
บินดูไบ	-	สนามบินเมืองโบโลญจญา

พักที่
RUSSOTT
หรือเทียบเทา

3 ทาเรือตรอนเซโต	-	เกาะซานมารโค	-	มหาวิหารซานมารโค	-	พระรา
ชวังดอจ	-	เมืองมิลาน	-	โบสถดูโอโมแหงมิลาน	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็ม
มานูเอล	-	ถนนเวียมอนเตนโปเลโอเน

พักที่		NH
MILAN	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองซานตา	มาเกริตา	-	เมืองลาสเปเซีย	-	เมืองปิซา	-	หอเอนปิซา
พักที่		GALILEI
HOTEL	หรือ
ระดับเทียบเทา

5 THE	MALL	OUTLET	-	เมืองฟลอเรนซ	-	จัตุรัสดูโอโมแหงฟลอเรนซ	-	สะ
พานแวคคิโอ	/	สะพานเว็คคีโอ	-	จตุรัสซิญญอเรีย	-	รูปป้ันเดวิท

พักที่
	EXECUTIVE
SIENA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 กรุงโรม	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	นครรัฐวาติกัน	-	รูปป้ันแกะสลัก
เพียตา	-	โคลีเซียม	-	ประตูชัยคอนสแตนติน	-	น้ําพุเทรวี่	-	ยานบันได
สเปน

พักที่	BEST
WESTERN
TOR
VERGATA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

7 กรุงโรม	-	สนามบินกรุงโรม	-	สนามบินดูไบ

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

19	ต.ค.	60	-	26	ต.ค.	60 45,999	บาท 45,999	บาท 43,999	บาท 8,500	บาท



ชวงคํ่า
22.00	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชั้น	4	เคานเตอร	T

ประตู	9	โดย	สายการบินเอมิเรตส	(EK)	พบกับเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยอานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.05	น.	ออกเดินทางสู	เมืองโลญจญา	ประเทศอิตาลี	โดย	เทีย่วบินที	่EK385/EK093	***(แวะเปลีย่น

เครื่องทีส่นามบินดูไบ	:	05.00-09.10	น.	กระเป าใบใหญเช็คทรูจากกรุงเทพฯสูเมืองโบโลญจญา)
12.45	น.	ถึง	สนามบินเมืองโบโลญจญา	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
นําทานชม	ยานเมืองเกาของโบโลญจนญา	ถายรูปเก็บไวเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
นําทานชม	FERRARI	FACTORY
นําทานเดินทางตอสู	เมืองเวนิส	(VENICE)	***(153	กม.ใชเวลา	2	ชม.	18	นาที)	เมืองทองเที่ยวที่นาสนใจอีก

เมืองหน่ึงของประเทศ	อิตาลี	เมืองที่แสนโรแมนติกที่ไมเหมือนเมืองใดในโลก	ไมอนุญาตใหรื้อสิ่งกอสรางเกา
ไมมีรถยนต	มีแตเรือที่จํากัดไมใหเสียงดัง	ดังน้ันทั่วโลกจึงหลงใหลมนตเสนหอันสุนทรียของเวนิชตลอดมา
นําทานเดินทางถึง	เมืองเวนิส	(VENICE)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	RUSSOTT	หรือเทียบเทา

หรือ	ทาอากาศยานโบโลญญา	กูกลีเอลโม	มารโคนี	(อิตาลี:	Aeroporto
Guglielmo	Marconi	di	Bologna)	ตั้งอยูหางจากเมืองโบโลญญา	ในแควนเอมี
เลีย-โรมัญญา	ประเทศอิตาลี	ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ	6	กิโลเมตร
(3.75	ไมล)	โดยทาอากาศยานแหงน้ีตั้งชื่อตามวิศวกรไฟฟาชาวอิตาลี	กูกลีเอล
โม	มารโคนี	ผูซึ่งไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส	ในปีพ.ศ.	2452



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

พิพิธภัณฑ	MEF	แหงน้ีเป็นที่จัดแสดงยนตรกรรมที่มีความสําคัญที่สุดใน
ประวัติศาสตรของ	Ferrari	สวนใหญเป็นรถสปอรตที่	Enzo	Ferrari	ออกแบบ
และผลิตขึน้มาตลอดชวงเวลาที่เขามีชีวิตอยู	พรอมกับมีวีดีโอบอกเลาเรื่องราว
ความเป็นมาของแบรนดมาลําพองอยางละเอียดทุกแงมุม

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	RUSSOTT	หรือเทียบเทา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ทาเรือตรอนเชสโต	เพื่อลงเรือสู	เกาะเวนิส
จากน้ันนําทาน	ลองเรือ	ไปตามลําคลองสู	ทาซานมารโค
เทีย่ง	อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน	เพื่อมีเวลาชอปป้ิงสินคาบนเกาะเวนิสไดอยางเต็ม

ที่

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองมิลาน	(MILANO)	(279	กม.ใชเวลา	3	ชม.	95	นาที)	เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่

สําคัญของอิตาลี	เมืองที่ขึน้ชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงแฟชั่น
นําทานชม	โบสถดูโอโม	แหงมิลาน	โบสถใหญอันดับ	3	ของยุโรป	เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา	และใชเวลา

ในการสรางนานเกือบ	500	ปี	ภายในมีการตกแตงประดับประดาที่เนนความหรูหรา	โดยเฉพาะรูปป้ันรอบตัว
อาคาร	มีจํานวนกวา	3,000	ชิ้น	ขวามือของโบสถมีอาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง	และหลังคามุงดวยกระเบื้อง
โปรงใส	เรียกกันวา“อาเขต”	สรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแกกษตัริยวิคเตอรเอมมานูเอลที่	2	ปฐมกษตัริยของอิตาลี
ในการรวมชาติ



นําทาน	ชอปป้ิงภายใน	อาคารแกลเลอเรีย	วิคตอริโอ	เอมานูเอล	2	ชอปป้ิงอาเขตที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก	มีชื่อเรียกเลนๆวาเป็นหองน่ังเลนของเมืองมิลาน	เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมขายแลว	ยังมี
รานกาแฟที่เรียกกันวา	ไซด	วอลค	คาเฟ 	สามารถน่ังจิบ	คาปูชิโน	น่ังดูหนุมสาว	แตงกายดวยเสื้อผาทันสมัย
อิสระทานสามารถเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลังน้ีใหได	หรือหากทานยังติดใจในเรื่องชอปป้ิง	ก็สา

มารถไปชอปป้ิงตอไดยัง	ถนนเวีย	มอนเตนโปเลโอเน	ซึ่งถือเป็นยาน	ชอปป้ิงที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองน้ี	ตั้งอยู
ระหวางโบสถดูโอโมกับลานกวางแหงหน่ึง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	NH	MILAN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

เกาะซานมารโค	ศูนยกลางของนครเวนิส

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

พระราชวังดอจ	พระราชวังสไตลโกธิคของดอจ	สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	แตเกิด
เพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่	14
และ	15	ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

มิลาน	หรือ	มิลาโน	เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย	และเป็นเมืองสําคัญ
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี	ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี	ซึ่งเรียกเขต
ทั้งหมดวา	ลากรันเดมีลาโน	ชื่อเมืองมิลาน	มาจากภาษาเซลต	คําวา	"Mid-lan"
ซึ่งหมายถึง	อยูกลางที่ราบ	เมืองมิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ	ซึ่งมิ
ลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ	นิวยอรก	ปารีส	ลอนดอน	และ
โรม



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

เป็นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออน
สถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง	500	ปี	ลักษณะ
เดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวย
รูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่สวยงามไมแพกัน	ลานกวางดานหนาดูโอโมที่มี
อนุสาวรีย	พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่	2	ทรงมา

แกลลอเรียวิคเตอร	เอ็มมานูเอ็ลที่	2	เป็นอาคารศูนยการคา	หางเกาแกอาคาร
กระจกเกาแกและสงางามที่สุดของโลกแหงหน่ึง	ตั้งอยูเมืองมิลาน	ประเทศ
อิตาลี	เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมอันทันสมัย	มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อ
ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	รองทา	และนาฬิกา	แบรนดเนมชื่อดังมากมาย
อาทิ	หลุยส	วิตตอง,พราดา,เฟอรากาโม,อารมาน่ี,เวอรซาเช	หรือ	เลือกซื้อ
สินคาพื้นเมือง

เน	ซึ่งถือเป็นยาน	ชอปป้ิงที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองน้ี	ตั้งอยูระหวางโบสถดูโอโม
กับลานกวางแหงหน่ึง	ถนนสายน้ีมีสินคาแบรนดเนมดังๆ	และแพงสุดๆ	เป็น
ยานชอปป้ิงที่ขึน้ชื่อสุดของเมืองมิลาน	ตั้งอยูระหวางโบสถดูโอโมกับลานกวาง
แหงหน่ึง	มีทั้งรานจําหนาย	และโชวรูมสินคาใหมลาสุดจากแบรนด	เรียกวา
คนชอบแฟชั่นสามารถมาดูเทรนด	ฤดูกาลตางๆ	ไดที่น่ี	ราคาน้ันไมตองพูดถึง
พุงทะลุจุดเดือดเต็มราคา	คนที่ซื้อหาคงไมใชคนธรรมดาสามัญชน	พวกดารา
เรื่องวินโดวชอปป้ิงเป็นเรื่องมันสมากๆ	เดินสนุกจัง	ตังคอยูครบ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		NH	MILAN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองซานตา	มาเกริตา	(SANTA	MAGHERITA	LIGURE)	(172	กม.ใชเวลา	2	ชม.	45

นาที)	ตั้งอยูในเขตจังหวัดเจนัว	หน่ึงในเขตดินแดนแหงลิกูเรียขนาบขางดวยทะเลกับภูเขาลิกูเรีย	เป็นภูมิภาคที่
มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของอากาศที่เย็นสบายจลอดทั้งปี	มีชายหาดที่สวยงาม
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองลาสเปเซีย	(LA	SPEZIA)	(57.5	กม.	ใชเวลา	82	นาที)	เมืองในเขตลิกูเรียทางตอน

เหนือของอิตาลี	อยูระหวางเมืองเจนัวและปิซา	บนทะเลลิกูเรียและเป็นหน่ึงในอาวที่มีความสําคัญทางดานการ
คา	และการทหาร
นําทานเดินทางถึง	เมืองลาสเปเซีย	(LA	SPEZIA)
อิสระใหทานเดินเลนตามอัธยาศัย	ยานเมืองเการิมทะเลเมดิเตอรเรเนียน
นําทานเดินทางสู	เมืองปิซา	(PISA)	(91.6	กม.	ใชเวลา	1	ชม.	30	นาที)	แควนทัสคานีเป็นเมืองที่เป็นที่รูจัก

อยางดีเกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซา	ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่	5	กอนคริสตกาลเป็น
เมืองที่เคยมีความสําคัญอยางมากดานการคาขายในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนในชวงประมาณศตวรรษที่	11
นําทาน	ถายภาพกับ	หอเอนเมืองปิซา	(LEANING	TOWER	OF	PISA)	เป็นหอคอยหินออนที่พิสดารสูง	54

เมตร	มี	8	ชั้น	แตละขั้นมีเสาหินออนที่สลักลวดลายวิจิตร	ไดลงมือสรางเมื่อ	ค.ศ.	1174	ไปเสร็จในปี	ค.ศ.	1350
ใชเวลานานถึง	176	ปี	และหอเอนน้ีชวยใหกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร	ชาวอิตาเลียน	ผูมีชื่อเสียงของโลกได
ทดลองเรื่องอัตราเร็วของเทหวัตถุที่ตกลงมาจากที่สูง	ที่ขึน้ชื่อในดานความสัมพันธของการสรางกับแรงโนมถวง



หมายเหตุ	:	หากใครตองการขามไป	เมืองพอรตโตฟิโน	(PORTOFINO)	เมืองตากอากาศทีมี่ชื่อ
เสียงอยูติดน้ํามีความงามทีโ่ดดเดนโดยการนัง่รถชัทเทิ้ลบัส	3	ยูโรตอทาน	(ราคาไมรวมอยูใน
รายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวรถาตองการไป)

ของตัวอาคารที่สมดุลกันโดยบังเอิญไดชื่อวาเป็น	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกสมัยกลาง	และเป็นสัญลักษณ
อยางหน่ึงของอิตาลี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	GALILEI	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ตั้งอยูในเขตจังหวัดเจนัว	หน่ึงในเขตดินแดนแหงลิกูเรียขนาบขางดวยทะเลกับ
ภูเขาลิกูเรีย	เป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของอากาศที่เย็นสบายจล
อดทั้งปี	มีชายหาดที่สวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี	อยูระหวางเมืองเจนัวและปิซา	บน
ทะเลลิกูเรียและเป็นหน่ึงในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคา	และการทหาร

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่		GALILEI	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานแวะชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	THE	MALL	OUTLET	(124	กม.	ใชเวลา	1	ชม.	77	นาที)	กับสินคาชั้น

นําของอิตาลีหลากหลายยีหอ	เชน	อารมาน่ี	บาลองเชียกา	โบเตกา	เวนาตา	กุซซี่	เฟอรรากาโม	TOD’S	PRADA
เป็นตน
อิสระอาหารภายใน	OUTLET	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองฟลอเรนซ	(FLORENCE)(30.1	กม.	ใชเวลา	67	นาที)	เมืองแหงดอกไมบาน	ตํานาน

แหงบานเกิดของศิลปินชื่อดังกองโลก	เชน	ลีโอนารโด	ดารวินชี	ไมเคิล	แองเจโล	และทานศิลปพีระศรี	อดีตเป็น
เมืองหลวงเกาของอิตาลีกอนจะยายไปอยูกรุงโรม	เมืองที่มีความเจริญมั่งคั่งทางการคา	และเศรษฐกิจ	เป็นเมือง
ที่มีความสวยงามจนทานจะหลงไหล	และถือเป็นเมืองตนกําเนิดศิลปะแบบเรเนอซองสอีกดวย
นําทานชม	ยานเมืองเกา	ชม	ดูโอโมประจําเมืองฟลอเรนซ	ที่มีความงดงามตามแบบเรเนอซองส
นําทานชม	สะพานแวคคิโอ	สัญลักษณของเมืองฟลอเรนซ
อิสระทานเดินผานรานคา	และสินคาที่วางขายอยูมากมายที่ลอตาลอใจจนทานอดใจไมได
นําทานชม	จตุรัสซิญญอเรีย	และ	ชมรูปป้ันของเดวิท	ชายหนุมรูปงามที่สมบูรณแบบที่สุดในตํานาน

สัญลักษณของการปลดปลอยเสรีภาพ	ที่แวดลอมไปดวยสถาปัตยกรรมชิ้นสําคัญตางๆมากมายจนไดฉายาวา
เป็น

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	EXECUTIVE	SIENA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

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

จัตุรัสที่ถือวาเป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวเขาชมมากที่สุดใน
ยุโรป	โดยจัตุรัสน้ันตั้งอยูในใจกลางของศูนยกลางประวัติศาสตรของเมือง
ฟลอเรนซ



อิสระอาหารกลางวันภายใน	OUTLET	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

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

หมุนตัวใหครบ	360องศา	แลวคุณจะพบวารอบตัวคือศิลปะและสถาปัตยกรรม
อันวิจิตร	ซึ่งบริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย
อาทิ	รูปแกะสลักเพอรซุส	(Perseus)	วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา	รูป
แกะสลักเฮอรคิวลีส	และรูปสลัก	“The	Rape	of	the	Sabine	Women”	เป็นตน
และยังมี	“พิพิธภัณฑอูฟิซี่”	(Uffizi	Museum)	ในอดีตไดรับการสรางขึน้เพื่อใช
เป็นสํานักงานทางดานกฎหมาย	ทะเบียนราษฎร	และการสังคมตางๆ	นับวา
เป็นพิพิธภัณฑที่มีความสําคัญที่สุดของฟลอเรนซ	ซึ่เป็นเหมือนขุมทรัพยเก็บ
รวบรวมวัตถุโบราณและผลงานทางศิลปะชั้นเยี่ยมของโลกไวมากมาย

รูปป้ันเดวิท	รูปป้ันประติมากรรมเดวิดเป็นหินออนแกะสลักรูปขึน้มาอยางชาๆ
หรือก็คือ	พระเจาเดวิด	ตามตํานาน	ลักษณะของเดวิดน้ันจะเป็นชายหนุมรูป
รางกํายํายืนเปลือยกาย	แสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงและความสงางามของ
รางกายมนุษยเรา	มิเคลัน	เจโล	เริ่มแกะสลักพระเจาเดวิด	อยางชาๆในปี	ค.ศ.
1501	โดยใชหินสีขาวที่เอามาเมืองคารราราแกะสลักที่อยางขึน้มาอยางชาๆ
และออกมาไดอยางสวยสดงดงาม	และตอนน้ีรูปป่ันเดวิดไดแสดงอยูที่
Accademid	Galley	ใน	กรุงฟอเรนซ	ประเทศอิตาลี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่		EXECUTIVE	SIENA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	กรุงโรม	(ROMA)	(276	กม.	ใชเวลา	3	ชม.	94	นาที)	เมืองหลวงขนาดใหญของประเทศ

อิตาลี	ที่มีทั้งความเกาและความใหมซอนแทรกอยูดวยกันอยางกลมกลืน	ตั้งอยูบนแควนลาซิโอ	ตรงชวงกลาง
ของประเทศมีแมน้ําไทเบอรไหลผานกลางเมือง	โรมจึงถูกแบงออกเป็น	2	สวน	สถานที่สําคัญ	และเมืองเกาโรมัน
จะอยูทางฝ่ังขวาของแมน้ํา	สวนฝ่ังซายเป็นรัฐวาติกัน	และเขตทราสเตเวเรซึ่งเป็นที่อยูอาศัยของผูมีฐานะ	และ
ปัจจุบันเป็นแหลงรานอาหาร	และคาเฟแบบเกๆทันสมัย
นําทานเดินทางถึง	กรุงโรม(ROMA)
นําทานเขาชมภายใน	มหาวิหารเซนตปี	เตอร	(SAN	PIETRO)	ในกรุงวาติกันนครรัฐ	อิสระศูนยกลาง

ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก	ชมความยิ่งใหญของศิลปะการออกแบบผลงานอันลํ้าคาโดยปรมาจารยบรา
เมนเตราฟาเอล	และไมเคิล	แองเจโล
นําทานชม	กรุงโรม	เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ	และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมัน

เรืองอํานาจเมื่อราวกวา	2,000	ปีที่ผานมาแลว	เขาสู	นครวาติกัน	รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนยกลางของ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
นําทานชมความงดงามตระการตาของ	มหาวิหารเซนตปีเตอร	สถาปัตยกรรมลํ้าคาที่สุดแหงหน่ึงของโลก

ซึ่งตกแตงอยางโออาหรูหรา
นําทานชม	รูปป้ันแกะสลัก	“เพียตา”	ผลงานของศิลปินเอก	ไมเคิลแองเจโล	เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย



เบอรนินี	และยอดโดมขนาดใหญซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิตาลี
เทีย่ง	รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานถายรูปที่ระลึกดานหนา	สนามกีฬาโคลอสเซียม	โบราณสถานเกาแก	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก

เคยเป็นสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา	50,000	คน	และ	ประตูชัยคอนสแตนติน	สัญลักษณแหงชัยชนะ
และที่มาของ“ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม”
นําทานชม	น้ําพุเทรวีจุ่ดกําเนิดของเสียงเพลง	“ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน”	ที่โดงดัง	ชมความสวยงามของ

งานประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค	ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร	ตามตํานานกลาวไววาหากใครไดมา
ถึงน้ําพุแหงน้ีแลวโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหน่ึง
นําทานชมยาน	“บันไดสเปน”แหลงพักผอนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปดวยนักทองเที่ยว	หลากหลายเชื้อชาติ

ชวงคํ่า
อิสระกับการรับประทานอาหารคํ่า	เพื่อมีเวลาในการชอปป้ิงยานบันไดสเปนอยางเต็มที่
นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	BEST	WESTERN	TOR	VERGATA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

มหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter	’	s	Basilica)	ดานในมีประติมากรรมอันลือชื่อ
ปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโลและแทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's
Baldachin)	เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณ
ที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

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

รูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง	ไมเคิลแองเจิลโล	ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน	ซึ่งเป็น
รูปป้ันของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูที่ลวงลับไปแลว

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร



อิสระกับการรับประทานอาหารคํ่า	เพื่อมีเวลาในการชอปป้ิงยานบันไดสเปนอยางเต็มที่

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

ประตูชัยแหงน้ีมีขนาดใหญและสภาพสมบูรณที่สุดในกรุงโรม	สรางขึน้เพื่อ
ฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่	1	ที่มีชัยชนะเหนือ	Maxentius	ใน
สงคราม	Battle	of	Milvian	Bridge

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

	พักที่	BEST	WESTERN	TOR	VERGATA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย	***(กรณีตองการความสะดวกสบายทั้งคณะตองการจะเที่ยวเพิ่มเติมในกรุง

โรมหรือชอปป้ิงใหเต็มที่	กรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
จนไดเวลานัดหมาย	แลวนําทานเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ

ชวงคํ่า
20.45	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	EK096/EK372	****(แวะเปลี่ยนเครื่องที่	สนามบินดูไบ

กระเปาใบใหญเช็คทรูจากกรุงโรมสูกรุงเทพฯ.)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

เป็นสนามบิน	Ciampino	ของกรุงโรม	เป็นสนามบินนานาชาติที่สองของกรุง
โรม	เมืองหลวงของอิตาลี	รองจากสนามบิน	Leonardo	da	Vinci-	หรือ
สนามบิน	Fiumicino	ทางทิศใตทิศตะวันออกเฉียงใต	ในตอนกลางของกรุงโรม
นอกถนนวงแหวนมหานคร	ทางดวนวงกลมรอบเมือง	สนามบินใหบริการเป็น
ฐานสําหรับแอรและการจราจรการบินทั่วไป

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงคํ่า
18.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพ	ฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30	ทาน
(ผูใหญ)	และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	30	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ	แกไข

ไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีทรัพยสินสูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต	เพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูต	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ	บริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา
งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร	และ

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง
ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจ

ของทางสถานทูตเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
เมื่อทานได	ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัฯที่ไดระบุไว
โดยทั้งหมด
ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวีซา	แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา	จะ

อยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานัน้	ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษทัฯ	จึงตองขออภัยมา	ณ
ที่น้ี
เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษทัฯ	แจงแลวขางตน

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	20,000.-	บาท

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
คาโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ	หรือระดับเทียบเทา	ยกเวนชวงงานแฟรที่ตองมีการปรับโรงแรมหรือราคา

(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคา
โรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การ
ประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลีย่นยายเมือง	หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักทีเ่มืองเดิม	โดยบริษทัจะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ)
คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
คารถนําเที่ยวตามรายการในวันละ	12	ชม.	ตามกฎหมายยุโรป
คามัคคุเทศกผูชํานาญงาน	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาวีซาอิตาลี
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	2,000,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม

คาใชจายสวนตัว	เชน	คาโทรศัพท	คาซักรีด	คาเครื่องดื่ม	และคาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุในรายการ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%	(ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี)



คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง	,	แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
คาทิปคนขับรถ	ทานละ	12	ยูโร
คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	20	ยูโร

หนังสือเดินทาง	(Passport)	ตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนและมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2
หนา
รูปถาย	(พี้นหลังขาวเทาน้ัน)	รูปถายปัจจุบันหนาตรงขนาด	3.5*4.5	CM	น้ิว	จํานวน	3	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาว	ถาย

มาตรฐานไมเกิน	6	เดือน	ซึ่งขยายจากฟิลมเทาน้ันรูปโพลาลอยด/สติก๊เกอรใชไมได)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัว
บรรจงไวดานหลังรูป
หลักฐานการเงิน	ประเภทออมทรัพย	/	สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชี	กระแสรายวัน
สเตทเมนทรายการเดินบัญชียอนหลัง	6เดือน	หรือยางนอย	4	เดือน(อัพเดทยอด	ไมเกิน	7	วันนับจากวันยื่น

เอกสาร)	ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า	100,000.-
หนังสือรับรองจากธนาคาร	(แบงค	การันตี)	ตองเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน	และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตอง

ตรงตามหนาพาสปอรต	(ออกไมเกิน	15	วัน	นับจากวันที่ยื่น	)	(ใชทัง้	2	อยาง	ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได
หลักฐานการทํางาน	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้)
กรณีเป็นพนักงานหนังสือรับรองการทํางานตัวจริง	ระบุอาชีพ-ตําแหนง,	เงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน	(อา

ยุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่น	และชื่อ	นามสกุลภาษาอังกฤษ	ตองตรงตามหนาพาสปอรต)	
กรณีเป็นเจาของกิจการ	ใชสําเนาหนังสือรับรองบริษทัที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้ง

เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	3	เดือน
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน	นักศึกษาตัวจริง	เป็นภาษาอังกฤษจากทาง

โรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(อายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่น)
สําเนาทะเบียนบาน	(พรอมตัวจริง)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
สําเนาบัตรประชาชน	หรือสําเนาใบสูติบัตร	(กรณีอายุตํ่ ากวา	20	ปี)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	–	นามสกุล	(ถามี)	(พรอมตัวจริง)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
สําเนาใบทะเบียนสมรส	/	ใบหยา	/	ใบมรณะบัตร	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	(พรอมตัวจริง)	พรอมแปลเป็นภาษา

อังกฤษ
เอกสารทุกอยางที่เป็นสําเนา	หามถายรูปและปริ้น	ตองถายเอกสารจากตนฉบับ	หรือสแกนเทาน้ันคะ
สําหรับผูเยาวอายุตํ่ากวา	18	ปี	ทีเ่ดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจําเป็น

ตองยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไมไดเดินทางไปดวยและจะตองออกมาจากทางอําเภอเทาน้ัน
พรอมทั้งสูติบัตรทะเบียนบานและใบเปลี่ยนนามสกุล	(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)	ในใบคํารองขอ	วีซา	ขอ	37	จะ
ตองมีลายเซ็นตของบิดามารดาพรอมทั้งถายสําเนา	หนังสือเดินทางของบิดามารดาดวยในกรณีที่บิดามารดาไมมี
หนังสือเดินทางผูสมัครตองเขียนหนังสืออธิบายพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาดวย

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง	และคาวีซา	
***บริษทัฯ	ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงราคา***
***ราคาเด็กตองมีอายุระหวาง	2-12	ปี***
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอักคราชฑูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา



ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ
***	หมายเหตุ	:	กรณีผูเดินทางไมสามารถออกคาใชจายเองได
-	ผูที่ออกคาใชจายใหจะตองเป็นพอ	แม	พี่	นองสามีและภรรยาเทาน้ันและจะตองมีหลักฐานเป็นลายลักษณอักษร

เพื่อแสดงวาเป็นบุคคลที่ออกคาใชจายใหทั้งหมดพรอมทั้งถายสําเนาทะเบียนบาน
-	ในกรณีที่ผูเดินทางอยูดวยกันโดยไมจดทะเบียนจะตองมีหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ใหทางสถานทูตทราบ

กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึน้ไป		คืนมัดจําทั้งหมด
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป		เก็บคาจายทานละ	2,000.-บาท
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20-24	วัน		เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25-29	วัน			ไมคืนเงินมัดจําไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	20	วัน		เก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด


