


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินเวนิส	-	ทาเรือตรอนเซโต	-	เกาะซานมารโค	-
จัตุรัสซานมารโค	-	มหาวิหารซานมารโค	-	พระราชวังดอจ

พักที่	RUSSOTT
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองมิลาน	-	โบสถดูโอโมแหงมิลาน	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล
-	ถนนเวียมอนเตนโปเลโอเน

พักที่	NH	MILAN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

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

5 หอเอนปิซา	-	เมืองฟลอเรนซ	-	จัตุรัสดูโอโมแหงฟลอเรนซ	-	สะพาน
แวคคิโอ	/	สะพานเว็คคีโอ	-	จตุรัสซิญญอเรีย	-	รูปป้ันเดวิท

พักที่
BESTWESTERN
TOR	VERGATA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

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

7 สนามบินสุวรรณภูมิ

21	พ.ย.	60	-	27	พ.ย.	60 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999 ฿8,500



22.00	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	4	เคานเตอร
T	ประตู	9	โดยสายการบินเอมิเรตส	(EK)	พบกับเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.15	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเวนิส	ประเทศอิตาลี	โดยเทีย่วบินที	่EK385/EK135	

*.*.*.	แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินดูไบ	:	0445-0905	น.	*.*.*.

ชวงบาย
13.25	น.	(เวลาทองถิ่น)	ถึง	สนามบินเมืองเวนิส	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	ทาเรือตรอนเชสโต	เพื่อลงเรือสูเกาะเวนิส..ลองเรือ	ไปตามลําคลองสู	ทาซานมารโค
นําทาน	ชมจตุรัสซานมารโค	มหาวิหารซานมารโค	ถายภาพหนาพระราชวังดอจสิ่งกอสรางที่เกาแก

มากวา	800	ปี	มาแลว	เมื่อสมัยเวนิชยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ	...ซึ่งเคยรํ่ ารวยและมีอํานาจมหาศาล	และเคยสง
ใหมารโคโปโล	เดินทางไปเมืองจีน
*.*.*.	ราคาไมรวมคาเรือกอนโดลา	ใชเวลาประมาณ	30	นาที	ราคาไมรวมในทัวร	ในกรณีน้ําไมขึ้น

สูงเกินไปและฝนไมตก	ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร	คาเรือทานละประมาณ	800.-	บาท	1	ลํานัง่ได
ประมาณ	5-6	ทาน	*.*.*.

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	RUSSOTT	HOTEL	หรือเทียบเทา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



ราคาไมรวมคาเรือกอนโดลา	ใชเวลาประมาณ	30	นาที	ราคาไมรวมในทัวร	ในกรณีน้ําไมขึน้สูงเกินไปและ
ฝนไมตก	ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร	คาเรือทานละประมาณ	800.-	บาท	1	ลําน่ังไดประมาณ	5-6	ทาน

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

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

เกาะซานมารโค	ศูนยกลางของนครเวนิส

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

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

พระราชวังดอจ	พระราชวังสไตลโกธิคของดอจ	สรางขึน้ในศตวรรษที่	9	แตเกิด
เพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวางศตวรรษที่	14
และ	15	ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	RUSSOTT	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองมิลาน	(MILANO)	เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอิตาลี	เมืองที่ขึน้

ชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงแฟชั่น	….

ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน	โบสถใหญอันดับ	3	ของยุโรป	เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา	และใชเวลาในการ
สรางนานเกือบ	500	ปี	โดยเริ่มสรางตั้งแต	ปี	ค.ศ.1386	และที่นาทึ่งของโบสถ	ก็คือการตกแตงประดับประดาที่
เนนความหรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะรูปป้ันรอบตัวอาคาร	มีจํานวนกวา	3,000	ชิ้น	ขวามือของโบสถมีอาคาร
ทรงกากบาทหลังหน่ึง	และหลังคามุงดวยกระเบื้องโปรงใส	เรียกกันวา“อาเขต”	สรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณแก
กษตัริยวิคเตอรเอมมานูเอลที่	2	ปฐมกษตัริยของอิตาลีในการรวมชาติ	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	ชอปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย	วิคตอริโอ	เอมานูเอล	2	ชอปป้ิงอาเขตที่สวยงามที่สุดแหง

หน่ึงของโลก	มีชื่อเรียกเลนๆวาเป็นหองน่ังเลนของเมืองมิลาน	เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพง
ขายแลว	ยังมีรานกาแฟที่เรียกกันวา	ไซด	วอลค	คาเฟ 	สามารถน่ังจิบ	คาปูชิโน	น่ังดูหนุมสาว	แตงกายดวย
เสื้อผาทันสมัย	ดังน้ันหากทานไมคิดจะชอปป้ิงหรือน่ังกินกาแฟก็ควรที่จะตองไปเดินเลนชมความงดงามของ
อาคารหลังน้ีใหได	หรือหากทานยังติดใจในเรื่องชอปป้ิง	ก็สามารถไปชอปป้ิงตอไดยังถนนเวีย	มอนเตนโป
เลโอเน	ซึ่งถือเป็นยาน	ชอปป้ิงที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองน้ี	ตั้งอยูระหวางโบสถดูโอโมกับลานกวางแหงหน่ึง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	NH	MILAN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองซานตา	มาเกริตา	(SANTA	MAGHERITA	LIGURE)	(178	กม.)	ตั้งอยูในเขต

จังหวัดเจนัว	หน่ึงในเขตดินแดนแหงลิกูเรียขนาบขางดวยทะเลกับภูเขาลิกูเรีย	เป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียงมานานใน
เรื่องของอากาศที่เย็นสบายจลอดทั้งปี	มีชายหาดที่สวยงาม
หมายเหตุ	:	หากใครตองการขามไป	เมืองพอรตโตฟิโน	(PORTOFINO)	เมืองตากอากาศทีมี่ชื่อ

เสียงอยูติดน้ํามีความงามทีโ่ดดเดนโดยการนัง่รถทองถิน่ประมาณ	5	ยูโรตอทาน	(ราคาไมรวมอยู
ในรายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวรถาตองการไป)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองลาสเปเซีย	(LA	SPEZIA)	(57.5	กม.)	เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของ

อิตาลี	อยูระหวางเมืองเจนัวและปิซา	บนทะเลลิกูเรียและเป็นหน่ึงในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคา	และ
การทหาร	..
เดินทางถึง	เมืองลาสเปเซีย…	อิสระใหทานเดินเลนตามอัธยาศัย	ยานเมืองเการิมทะเล

เมดิเตอรเรเนียน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองปิซา	(PISA)	(100	กิโลเมตร)	แควนทัสคานีเป็นเมืองที่เป็นที่รูจักอยางดี

เกี่ยวกับหอเอนเมืองปิซา	ซากโบราณวัตถุของเมืองที่ยังหลงเหลือจากศตวรรษที่	5	กอนคริสตกาลเป็นเมืองที่
เคยมีความสําคัญอยางมากดานการคาขายในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนในชวงประมาณศตวรรษที่	11

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	GALILEI	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ตั้งอยูในเขตจังหวัดเจนัว	หน่ึงในเขตดินแดนแหงลิกูเรียขนาบขางดวยทะเลกับ
ภูเขาลิกูเรีย	เป็นภูมิภาคที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของอากาศที่เย็นสบายจล
อดทั้งปี	มีชายหาดที่สวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



หากใครตองการขามไป	เมืองพอรตโตฟิโน	(PORTOFINO)	เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอยูติดน้ํามีความ
งามที่โดดเดนโดยการน่ังรถทองถิ่นประมาณ	5	ยูโรตอทาน	(ราคาไมรวมอยูในรายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนา
ทัวรถาตองการไป)

อิสระใหทานเดินเลนตามอัธยาศัย	ยานเมืองเการิมทะเลเมดิเตอรเรเนียน

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
นําทาน	ถายภาพกับหอเอนเมืองปิซา	(LEANING	TOWER	OF	PISA)	เป็นหอคอยหินออนที่พิสดารสูง	54

เมตร	มี	8	ชั้น	แตละขั้นมีเสาหินออนที่สลักลวดลายวิจิตร	ไดลงมือสรางเมื่อ	ค.ศ.	1174	ไปเสร็จในปี	ค.ศ.	1350
ใชเวลานานถึง	176	ปี	ซึ่งเป็นสิ่งกอสรางที่ใชเวลาสรางนานที่สุดในโลกความนาอัศจรรยอีกอยางคือ	เมื่อเริ่ม
สรางได	4-5	ชั้น	หอน้ี	เริ่มเอียง	แตไมถึงกลับพังทลายลงมาเพราะแรงที่จุดศูนยถวงเมื่อลากดิ่งลงมาไมออกนอก
ฐานจึงไมลมยังทรงตัวอยูได
นําทานแวะชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมที่	OUTLET	กับสินคาชั้นนําของอิตาลีหลากหลายยีหอ	เชน	อารมาน่ี

บาลองเชียกา	โบเตกา	เวนาตา	กุซซี่	เฟอรรากาโม	TOD’S	PRADA	เป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองฟลอเรนซ	(FLORENCE)	เมืองแหงดอกไมบาน	ตํานานแหงบานเกิดของ

ศิลปินชื่อดังกองโลก	เชน	ลีโอนารโด	ดารวินชี	ไมเคิล	แองเจโล	และทานศิลปพีระศรี	อดีตเป็นเมืองหลวงเกาของ
อิตาลีกอนจะยายไปอยูกรุงโรม	เมืองที่มีความเจริญมั่งคั่งทางการคา	และเศรษฐกิจ	เป็นเมืองที่มีความสวยงาม
จนทานจะหลงไหล	และถือเป็นเมืองตนกําเนิดศิลปะแบบเรเนอซองสอีกดวย…

นําทานชมยานเมืองเกาชมดูโอโมประจําเมืองฟลอเรนซ	ที่มีความงดงามตามแบบเรเนอซองส	ชมสะพาน
แวคคิโอ	สัญลักษณของเมืองฟลอเรนซ	เดินผานรานคา	และสินคาที่วางขายอยูมากมายที่ลอตาลอใจจนทาน
อดใจไมได



ชมจตุรัสซิญญอเรียและชมรูปป้ันของเดวิท	ชายหนุมรูปงามที่สมบูรณแบบที่สุดในตํานานสัญลักษณของ
การปลดปลอยเสรีภาพ	ที่แวดลอมไปดวยสถาปัตยกรรมชิ้นสําคัญตางๆมากมายจนไดฉายาวาเป็น

ชวงคํ่า	
*.*.*.	อิสระอาหารคํ่าภายใน	OUTLET	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง	*.*.*.
ทีพ่ัก	BESTWESTERN	TOR	VERGATA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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	ภัตตาคาร

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

จัตุรัสที่ถือวาเป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวเขาชมมากที่สุดใน
ยุโรป	โดยจัตุรัสน้ันตั้งอยูในใจกลางของศูนยกลางประวัติศาสตรของเมือง
ฟลอเรนซ

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



อิสระอาหารคํ่าภายใน	OUTLET	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

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

	พักที่	BESTWESTERN	TOR	VERGATA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงโรม	(ROMA)	เมืองหลวงขนาดใหญของประเทศอิตาลี	ที่มีทั้งความเกาและ

ความใหมซอนแทรกอยูดวยกันอยางกลมกลืน	ตั้งอยูบนแควนลาซิโอ	(LAZIO)	ตรงชวงกลางของประเทศมี
แมน้ําไทเบอร	(TIBER)	ไหลผานกลางเมือง	โรมจึงถูกแบงออกเป็น	2	สวน	สถานที่สําคัญ	และเมืองเกาโรมัน
จะอยูทางฝ่ังขวาของแมน้ํา	สวนฝ่ังซายเป็นรัฐวาติกัน	และเขตทราสเตเวเร	(TRASTEVERE)	ซึ่งเป็นที่อยู
อาศัยของผูมีฐานะ	และปัจจุบันเป็นแหลงรานอาหาร	และคาเฟแบบเกๆทันสมัย	เดินทางถึง	กรุงโรม
จากน้ันนําทาน	เขาชมภายในมหาวิหารเซนตปี	เตอร	(SAN	PIETRO)	ในกรุงวาติกันนครรัฐ	อิสระ

ศูนยกลางศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก	ชมความยิ่งใหญของศิลปะการออกแบบผลงานอันลํ้าคาโดย
ปรมาจารยบราเมนเตราฟาเอล	และไมเคิล	แองเจโล
นําทาน	ชมกรุงโรม	เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ	และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมัน

เรืองอํานาจเมื่อราวกวา	2,000	ปีที่ผานมาแลว
เขาสู	นครวาติกัน	รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก	ชมความ

งดงามตระการตาของ	มหาวิหารเซนตปีเตอร	สถาปัตยกรรมลํ้าคาที่สุดแหงหน่ึงของโลกซึ่งตกแตงอยาง
โออาหรูหรา
ชมรูปป้ันแกะสลัก	“เพียตา”	ผลงานของศิลปินเอก	ไมเคิลแองเจโล	เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย	เบอรนินี	และ

ยอดโดมขนาดใหญซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิตาลี	…
นําทานถายรูปที่ระลึกดานหนาสนามกีฬาโคลอสเซียม	โบราณสถานเกาแก	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก

เคยเป็นสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา	50,000	คน	และ	ประตูชัยคอนสแตนติน	สัญลักษณแหงชัยชนะ
และที่มาของ“ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม”
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ชมน้ําพุเทรวีจุ่ดกําเนิดของเสียงเพลง	“ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน”	ที่โดงดัง	ชมความสวยงามของงาน

ประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค	ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร	ตามตํานานกลาวไววาหากใครไดมาถึง
น้ําพุแหงน้ีแลวโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหน่ึง....
นําทานชมยาน	“บันไดสเปน”	แหลงพักผอนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปดวยนักทองเที่ยว	หลากหลายเชื้อ

ชาติ….

อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย	หรือทานจะชอปป้ิงสินคาแบรนดตามอิสระยานถนน	VIA	CONDOTTI
...จนไดเวลานัดหมาย	แลวนําทานเดินทางสูสนามบิน	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

ชวงคํ่า
22.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	EK096/EK372	

*.*.*.	แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ	:	0555-0940	*.*.*.



	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

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717

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

18.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพ	ฯ	โดยสวัสดิภาพ….

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	14	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30	ทาน
(	ผูใหญ	)	และ/หรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	30	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ

2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีทรัพยสินสูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต	เพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานฑูต	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ	จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ	บริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทา
งบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	4	สัปดาหกอนการเดินทาง	พรอมชําระเต็มจํานวน
2.	กรณียกเลิกการเดินทาง	(ทุกกรณี)	เก็บคาทัวรเต็มจํานวน

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	(ตามกรุปเทาน้ัน)	ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการคาโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ
หรือระดับเทียบเทา	ยกเวนชวงงานแฟรที่ตองมีการปรับโรงแรมหรือราคา	(โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับ
อากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศทีมี่อากาศหนาวเย็น,	ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว	หาก
วันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม	อันเป็นผลทําใหตองการเปลีย่นยาย
เมือง	หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักทีเ่มืองเดิม	โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผู
เดินทางเป็นสําคัญ)

2.	คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
3.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.	คารถนําเที่ยวตามรายการในวันละ	12	ชม.	ตามกฎหมายยุโรป
5.	คามัคคุเทศกผูชํานาญงาน	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.	คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	ในวงเงินทานละไมเกิน	1,750,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม	(คา

รักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน	จากอุบัติเหตุ	และเจ็บป วย	(แอดมิด	8	ชม.)	/	การเคลื่อนยายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ	/	คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ
(เทานัน้)

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

3.	คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง	,	แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
4.	คาทิปคนขับรถ	ทานละ	12	ยูโร
5.	คาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	25	ยูโร
6.	คาวีซาอิตาลี	(ทานละ	3,500.-บาท)	สถานทูตจะเป็นผูกําหนดนัดหมายคิวยื่นวีซาตามกรุป	แลวลูกคา

ไมสามารถเดินทางมายื่นได	ตามกําหนดการ	กรณีทีจ่ะตองมีคาใชจายเพิม่เติม	ทานจะตองเป็นผูชําระ
เองเทานัน้	ทานละ	500.-	บาท

เอกสารประกอบการการยื่นวีซาอิตาลี
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	ตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนและมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2

หนา
2.	รูปถาย	(พี้นหลังขาวเทานัน้)



-	รูปถายปัจจุบันหนาตรงขนาด	3.5*4.5	CM	น้ิว	จํานวน	3	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาว	ถายมาตรฐานไมเกิน	6	เดือน
ซึง่ขยายจากฟิลมเทานัน้รูปโพลาลอยด/สติก๊เกอรใชไมได)	และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลัง
รูป
3.	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
4.	หลักฐานการทํางาน	(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานัน้)

4.1	กรณีเป็นพนักงาน
-	หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง	ระบุอาชีพ-ตําแหนง,	เงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน	(อายุไมเกิน	1	เดือน
กอนยื่น	และชื่อ	นามสกุลภาษาอังกฤษ	ตองตรงตามหนาพาสปอรต)
4.2	กรณีเป็นเจาของกิจการ
-	ใชสําเนาหนังสือรับรองบริษทัที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนาและ
ประทับตราบริษทัฯ	(อายุสําเนาไมเกิน	3	เดือน)	
4.3	กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
-	หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน	นักศึกษาตัวจริง	เป็นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ําลัง
ศึกษาอยู	(อายุไมเกิน	1	เดือนกอนยื่น)	

5.	สําเนาทะเบียนบาน	(พรอมตัวจริง)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
6.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือสําเนาใบสูติบัตร	(กรณีอายุตํ่ ากวา	20	ปี)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
7.	สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	–	นามสกุล	(ถามี)	(พรอมตัวจริง)	พรอมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
8.	สําเนาใบทะเบียนสมรส	/	ใบหยา	/	ใบมรณะบัตร	(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)	(พรอมตัวจริง)	พรอมแปลเป็นภาษา

อังกฤษ

**	เอกสารทุกอยางทีเ่ป็นสําเนา	หามถายรูปและปริ้น	ตองถายเอกสารจากตนฉบับ	หรือสแกนเทานัน้
คะ**
**	สําหรับผูเยาวอายุตํ่ากวา	18	ปี	ทีเ่ดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว

จําเป็นตองยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไมไดเดินทางไปดวยและจะตองออกมาจากทางอําเภอ
เทาน้ัน	พรอมทั้งสูติบัตรทะเบียนบานและใบเปลี่ยนนามสกุล	(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)	ในใบคํารองขอ	วีซา
ขอ	37	จะตองมีลายเซ็นตของบิดามารดาพรอมทั้งถายสําเนา	หนังสือเดินทางของบิดามารดาดวยในกรณีที่บิดา
มารดาไมมีหนังสือเดินทางผูสมัครตองเขียนหนังสืออธิบายพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาดวย

หมายเหตุ	:	กรณีผูเดินทางไมสามารถออกคาใชจายเองได
1.	ผูที่ออกคาใชจายใหจะตองเป็นพอ	แม	พี่	นองสามีและภรรยาเทาน้ันและจะตองมีหลักฐานเป็นลายลักษณอักษร

เพื่อแสดงวาเป็นบุคคลที่ออกคาใชจายใหทั้งหมดพรอมทั้งถายสําเนาทะเบียนบาน
2.	ในกรณีที่ผูเดินทางอยูดวยกันโดยไมจดทะเบียนจะตองมีหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ใหทางสถานทูตทราบ

**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นแปลงราคา	หากทางสายการบินมีการ	ขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง	และคาวีซา	***
ราคาเด็กตองมีอายุระหวาง	2-12	ปี
บริษทัฯ	ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงราคา

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
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

**ขอขอบพระคุณทุกทานทีไ่ดมอบความไววางใจ	ใหทางบริษทั	เป็นผูนําพาการเดินทางในครัง้น้ี”

กรณียกเลิกการเดินทาง	(ทุกกรณี)	เก็บคาทัวรเต็มจํานวน


