


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินนีซ	-	เมืองนีซ	-	จัตุรัสเมสซินา	-	โบสถรัสเซีย

พักที่	PARK
INN	NICE
BY
RADISSON
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 เมืองคานส	-	ปาเล	เด	เฟสติวาล	-	ชายหาด	ลาโพรมานาด	เดอ	ลา	ครัวเซท
-	เมืองกราซ	-	EZE	-	รัฐโมนาโค	-	โรงงานผลิตน้ําหอม	หรือ	พิพิธภัณฑ
น้ําหอม	-	เมืองมอนติคารโล	-	พระราชวังแหงโมนาโค	-	เมืองเจนัว

พักที่
MERCURE
GENOVA
SAN
BIAGIO
หรือเทียบ
เทา

4 เมืองมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล	-
เมืองเวนิส

พักที่
RUSSOTT
หรือเทียบ
เทา

5 ทาเรือตรอนเซโต	-	เมืองเวเนเซีย	-	สะพานถอนหายใจ	-	จัตุรัสซานมารโค	-
มหาวิหารซานมารโค	-	เมืองปิซา

พักที่
HOTEL
GALILEI
หรือเทียบ
เทา				

6 จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	หรือ	จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา	-	หอศีลจุม	-	มหาวิหาร
ดูโอโม	ปิซา	-	หอเอนปิซา	-	เซียนา	-	หอระฆังมานเจีย	-	มหาวิหารเซียนา	-
กรุงโรม

พักที่
HOTEL
MIDAS	หรือ
เทียบเทา

7 กลุมโรมันฟอรัม	-	โคลีเซียม	-	นครรัฐวาติกัน	-	มหาวิหารเซนตปีเตอร	-	รูป
ป้ันแกะสลักเพียตา	-	แทนบูชาบัลแดคคิโน	St.	Peter's	Baldachin	-	น้ําพุเท
รวี่	-	ยานบันไดสเปน	-	สนามบินกรุงโรม

8 สนามบินดูไบ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

30	พ.ย.	60	-	7	ธ.ค.	60 ฿45,900 ฿45,900 ฿0 ฿4,900



23.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	9	เคานเตอร
T	สายการบินเอมิเรตส	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.25	น.	ออกเดินทางสูดูไบ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เทีย่วบินที	่EK371

***คณะเดินทางตัง้แตวันที	่10	พ.ย.	2560	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	02.00	น.	และถึงดูไบ	เวลา
06.00	น.***	
05.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินดูไบ	แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
08.45	น.	ออกเดินทางสูนีซ	ประเทศฝรัง่เศส	โดยเทีย่วบิน	EK077

***คณะเดินทางตัง้แตวันที	่10	พ.ย.	2560	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	08.20	น.	และถึงเวนิส	เวลา
12.35	น.***	

ชวงบาย
13.40	น.	ถึงสนามบินโกตดาซูร	เมืองนีซ	ประเทศฝรั่งเศส	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง	และ

จะเปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)	หลังจากผานการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางชม	เมืองนีซ	(Nice)	เป็นเมืองใหญทางตอนใตของฝรั่งเศส	ริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเรเนียน

ซึ่งถือเป็นเมืองเกาแก	และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวสที่สวยงาม
นําทานเที่ยวชม	ยานเมืองเกานีซ	ชมทัศนียภาพของอาคารสไตลอิตาลี	สัมผัสถนนสายเล็กๆ	และ

บรรยากาศโดยรอบที่รายลอมไปดวยรานคา	รานกาแฟ	และรานบูทีค	อีกทั้งสวนน่ังเลนที่เผยใหเห็นมุมของ
เมืองที่สวยงามมากขึน้
นําทาน	ถายรูปกับจัตุรัสเมสซินา	(Place	Massena)	จัตุรัสที่ตั้งอยูใจกลางพื้นที่ขนาดใหญ	ประกอบดวย

น้ําพุที่สวยงามและอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิกที่ตั้งโดยรอบ	ซึ่งนิยมทาสีสันตามแบบอาคาร
สถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสทางตอนใต	อีกทั้งประดับดวยดอกไมนานาพันธุที่ถูกผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาล
จากน้ันนําชมโบสถรัสเซีย	(The	St	Nicholas	Orthodox	Cathedral)	เป็นโบสถขนาดใหญและเกาแก

ภายในตกแตงอยางประณีต	และมี	เอกลักษณเฉพาะ	ซึ่งถือเป็นศิลปะรัสเซียที่ถูกสรางในยุโรป

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	PARK	INN	NICE	BY	RADISSON	HOTEL	หรือเทียบเทา



คณะเดินทางตัง้แตวันที	่10	พ.ย.	2560	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	02.00	น.	และถึงดูไบ	เวลา
06.00	น.
คณะเดินทางตัง้แตวันที	่10	พ.ย.	2560	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	08.20	น.	และถึงเวนิส	เวลา

12.35	น.

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ทาอากาศยานนีซ	โกตดาซูร	อยูหางจากเมืองนีซไปทางทิศตะวันตก	7	กม.	มี
ธนาคารและตูเอทีเอ็มในอาคารผูโดยสารทั้งสองแหง	อาคารผูโดยสาร	1	มี
ที่ทําการไปรษณียและจุดรับแลกเปลี่ยนเงินตรา	มีบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
ทั่วทั้งสนามบิน	และมีจุดบริการอินเทอรเน็ตหลายแหง	มีรานอาหาร	ราน
กาแฟ	และบาร	ภายในอาคารผูโดยสารทั้งสองแหง	มีรานจําหนายของฝาก
รานจําหนายหนังสือพิมพหรือนิตยสาร	และรานคาปลอดภาษี	(สําหรับผู
โดยสารที่เดินทางออกจากสหภาพยุโรป)	อยูภายในอาคารผูโดยสารทั้งสอง
แหง	นอกจากน้ี	ยังมีรานคาจําหนายสินคาพื้นเมืองทองถิ่นอีกดวย

นีซเป็นมากกวาเมืองหลวงของ	Cote	D'	Azur	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับ	5ใน
ฝรั่งเศส	ซึ่งอุดมไปดวยสถาปัตยกรรม	และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม	,	ซากปรักหัก
พัง,	พิพิธภัณฑ,	รานเสื้อผา,	ตลาดกลางแจงภัตตาคารที่นาดึงดูดและชีวิตใน
ยามคํ่าคืน	ทําใหนีซเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่นาไปเยี่ยมชม

จัตุรัสเมสซินา	จัตุรัสซึ่งประดับดวยไมดอกนานาพันธุ	เชน	ดอกกุหลาบ	ทิวลิป
เจเรเนียม	ฯลฯ	ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล	นอกจากน้ันยังมีน้ําพุสวยงามและ
อาคารทรงคลาสสิกตั้งอยูเรียงราย	ซึ่งนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคาร
สถาปัตยกรรมทางตอนใตของฝรั่งเศสเป็นยานซื้อของฝากจากนีสในราคาถูก
มีไอศกรีมแบบอิตาเลี่ยนใหชิม	เป็นที่อยูของพวกคนพื้นเมือง	มีโบสถเกาสมัยค
ริสศตวรรษที่	18

เป็นมหาวิหารในเมืองนีซที่มีการออกแบบสไตลของรัสเซีย	ซึ่งเป็นสถานที่น้ี
โดยทางการเป็นของรัสเซีย	และยังเป็นอนุสรณสถานระดับชาติของฝรั่งเศส

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	PARK	INN	NICE	BY	RADISSON	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสู	เมืองคานส	(Cannes)	เมืองที่มีชื่อเสียงในดานภาพยนตร	และเป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไป

ทั่วโลกที่เป็นที่รูจักกันดี	คือ	เทศกาลหนังเมืองคานส	(Cannes	film	festival)	เป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต	ปี
ค.ศ.1946	ถือเป็นเทศกาลภาพยนตรที่เกาแกที่สุดในโลกเทศกาลหน่ึง	และมีอิทธิพลมากที่สุด	รวมถึงชื่อเสียง
เทียบเคียงไดกับเทศกาลภาพยนตรนานาชาติที่เวนิสและเทศกาลภาพยนตรนานาชาติเบอรลิน	งานจะจัดขึน้
ราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี	โดยอาคารที่ใชในการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง	2-3	ชั้น	ในชวงเทศกาลจะได
รับการตกแตงใหดูเลิศหรูอลังการ	(ระยะทาง	33	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	0.30	ชม.)
พลาดไมไดกับการวัดรอยมือของดาราฮอลิวูดคนโปรดที่ดานหนา	ปาเล	เด	เฟสติวาล	(Palais	des

festivals)	ที่เหลาดาราชื่อดังไดประทับรอยมือไวเป็นที่ระลึก	อีกทั้งเมืองคานสเต็มไปดวยโรงแรมหรูริมชายหาด
ริเวียรา	และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกวา	ลาโพรมานาด	เดอ	ลา	ครัวเซท	(La	Promanade
Promanade	de	la	croisette)	เป็นถนนสายสําคัญของเมืองคานส	ใชจัดแสดงนิทรรศการงานเทศกาล
ภาพยนตร	สาย	ถนนน้ีทอดตัวยาวไปตามแนวชายฝ่ังของเมืองคานส	ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ
ฝรั่งเศส	อีกทั้งยังมีทาจอดเรือยอรช	ลํางามๆของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดวย
นําทานเดินทางตอสูเมืองกราสส	(Grasse)	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นเมืองแหงน้ําหอมโลก	ที่มีการผลิตน้ําหอมกัน

มาตั้งแตศตวรรษที่	17	โดยพระนางแคทเธอรีน	เดอ	เมดีชี	(Catherine	de	Medicis)	มเหสีในพระเจาเฮนรีที่	2
แหงฝรั่งเศส	เป็นผูริเริ่มการทําน้ําหอมในเมืองน้ี	ปัจจุบันแบรนดดังที่ตองอาศัยวัตถุดิบชั้นเลิศจากที่น่ีมีทั้ง
ชาแนล	ดิออร	และฟราโกนาร	(ระยะทาง	20	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	0.30	ชม.)
จากน้ันนําทานเขาชม	พิพิธภัณฑน้ําหอม	Fragonard	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดง

วิธีการผลิตน้ําหอมในปัจจุบัน	ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ	Fragonard	ยี่หอน้ําหอมอันโดงดัง	ที่มีแหลงผลิตตน
กําเนิดมาจากเมือง	Grasse	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงของโลกน้ําหอม	ซึ่งแตละหองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยว
กับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน	และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมี
เอกลักษณอันรัญจวนใจ	และหากทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร	ทานสามารถเลือกซื้อน้ําหอม
จากโรงงานของ	Fragonard	ไดโดยตรงตามอัธยาศัย
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเอซ	(Eze)	เมืองแสนสงบริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเรเนียน	ดินแดนแหงทุง

ลาเวนเดอร	และมีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องหอม	ใหทานไดเดินชมเมืองเกาเอส	ชมบานเรือนอันสวยงามอันเป็น
เอกลักษณของบานในสไตร	โปรวองซ-แอลปเมอริทามส
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสู	มลรัฐโมนาโค	(Monaco)	รัฐอิสระที่ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ

ฝรั่งเศส	(ระยะทาง	64	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
ชม	โมนาโค	เป็นมลรัฐเล็กๆที่มีธรรมชาติรายลอม	แตก็เต็มไปดวยวัฒนธรรม	ชมความงามของสถานที่อันยิ่ง

ใหญมากมายกลมกลืนไปกับธรรมชาติไดอยางลงตัว	เมืองมอนติคารโล	(Monte	Carlo)	เมืองหลวงของโมนา
โค	ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความหรูหราของคาสิโน	โรงแรมเดอะปารีส	โรงแรมสุดหรูของมอนติคารโล	และอาหาร
ชั้นเลิศ
ชม	พระราชวังแหงโมนาโค	(Prince’s	Palace	of	Monaco)	ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแหงรัฐโมนาโค	ใน

ปัจจุบันชมวิวทิวทัศนโดยรอบของโมนาโค	ซึ่งสามารถมองเห็นทาเรือซึ่งมีเรือยอรชจอดอยูเรียงรายวิหารโมนา
โค	ที่สรางในรูปแบบน้ีโอโรมานซ	เป็นที่ฝังพระศพของเจาหญิงเกรซแหงโมนาโกและเจาชายเรนิเยร	พระสวามี
อีกทั้งตามสองขางในเมือง	เต็มไปดวยอาคารบานเรือนรานคา	ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงามตื่นตาตื่นใจ
นําทานสู	เมืองเจนัว	(Genoa)	เมืองที่ใหญที่สุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ	ชมเขตเมืองเกา

ศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่ใหญที่สุดของยุโรป	เป็นเมืองที่มีความรุงเรืองมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	11	มา
จนถึง	ค.ศ.	1797	ปัจจุบันเป็นเมืองศูนยกลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิตรถยนตของอิตาลี่ไดแก	เฟียต,
อัลฟาโรมีโอ,	แลนเซีย	นําทานชมมหาวิหารประจําเมืองสถานที่ประกอบศาสนพิธีอันงดงามและศักดิส์ิทธิ	์เป็นที่
เคารพของทั้งคนในทองถิ่นและนักทองเที่ยวทั่วไปที่มาเยือน	(ระยะทาง	182	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.45
ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	MERCURE	GENOVA	SAN	BIAGIO	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็น	ดินแดนแหงการพักผอน	ไมเคยมีฤดูหนาวที่หนาวจับจิต	มีเมืองอื่นๆ	เรียง
ราย	ติดตอกัน	ทั้งเมือง	อองตีบส	นีซ	แซ็งต-ฌอง-กัป-แฟราต	วิลฟรองช-ซูร-
แม	ทั่วโลกรูจักกันดีในชื่อ	“ริเวียรา”	น่ันเอง	เมืองแหงน้ีมีทิวทัศนสวยงาม	ทั้ง
ภูเขาและทองทะเล	หาดทรายที่ทอดยาวเหยียด	ทามกลาง	บรรยากาศหรูหรา
มีชีวิตชีวาตลอดเวลา	ในชวงเทศกาลภาพยนตรที่มักจัดขึน้ในเดือนพฤษภาคม
จะมีนักเดินทางจากทุกมุมโลกมาเยือนเมืองน้ี

สถานที่ที่เหลาดาราชื่อดังทั้งหลายไดประทับรอยมือไวใหเป็นที่ระลึก

ถนนที่ทอดยาวริมชายหาด	เขตยานเมืองเกา	จัดไดวาเป็นเมืองที่นาเดินชม
บรรยากาศแบบชาวโพรวองซเป็นอยางยิ่ง

เป็นเมืองในประเทศฝรั่งเศส	ถือวาเป็นเมืองหลวงของน้ําหอม	มีโรงงานผลิต
น้ําหอมใหคนเขาชมได	และมีจุดสนใจเป็นมหาวิหารตางๆในเมือง

EZE	ไดชื่อวาหมูบานเล็กๆอันเกาแก	ที่อุดมไปดวยตนมะกอก	และวิวอันที่
สวยงามริมทะเลเมดิเตอรเรเนียน	ที่น่ีตอมากลายเป็นที่พักผอนของพวกราชนิ
กูล	ศิลปิน	และกลายมาเป็นสถานที่ทองเที่ยวของคนจากทั่วทุกมุมโลกใน
ปัจจุบัน	หมูบานน้ีมีกําเนิดมาจากที่พักของพวกคนปา	เมื่อ	2	พันปีกอน
คริสตกาล	โดยสรางอยูบนเทือกเขาสูง	ที่อยูติดทะเล	ตอมาเมืองก็ถูกครอบ
ครองโดยชาวโรมัน	และสรางเป็นปอมปราการอยูบนภูเขา	เพื่อใหมองเห็น
ขาศึกไดแตไกล

ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส	ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน	เป็น
ประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลก	แตมีประชากรหนาแนน
ที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง



โรงงานผลิตน้ําหอมอันเกาแกและมีชื่อเสียงประวัติความเป็นมาพรอมๆ	กับ
การสรางเมือง	ถือเป็นแลนดมารคสําคัญของเมือง	พิพิธภัณฑน้ําหอม
Fragonard	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิต
น้ําหอมในปัจจุบัน	ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ	Fragonard	ยี่หอน้ําหอมอัน
โดงดัง	ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง	Grasse	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นเมือง
หลวงของโลกน้ําหอม	โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอตั้งขึน้มาในปี	1983	ตัวอาคาร
เป็นที่อยูเดิมของ	นโปเลียน	โบนาปารตที่	3	Louis-Napoléon	Bonaparte	III	ซึ่ง
แตละหองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมตั้งแตสมัยอดีต
จนถึงปัจจุบัน	และบอกเลาเรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณ
อันรัญจวนใจ	และหากทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร	ทาน
สามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ	Fragonard	ไดโดยตรงตามอัธยาศัย

เป็นนครรัฐในยุโรปตะวันตก	ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส	ติดกับ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน	เป็นประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของ
โลก[1]	แตมีประชากรหนาแนนที่สุดในโลก	ประชากรสวนใหญพูดภาษา
ฝรั่งเศส	สนามแขงรถฟอรมูลาวัน	Monaco	Street	Circuit	นามแขงรถที่เกาแก
ที่สุดแหงหน่ึงในการแขงขัน	Formula	1	ประเทศโมนาโก	อยูติดฝรั่งเศส	มี
ขนาดเล็กมาก	เป็นอันดับ	2	ของโลก	รองจาก	นครวาติกัน	ติดอยูติดอิตาลี	มี
ขนาดพื้นที่แค	1.96	ตารางกิโลเมตร	เล็กกวากรุงเทพฯประมาณ	1,000	เทา
เดินวันเดียวรอบเมืองได	มีประชากรประมาณ	30,000	กวาคน	แตดวยขนาด
ประเทศที่เล็กมาก	ทําใหกลายเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแนนมากที่สุดใน
โลก	ที่น่ีขึน้ชื่อเรื่องความหรูหราไฮโซ	อภิมหาเศรษฐีแตละประเทศก็เลยยาย
มาใชชีวิต	หรือเปิดบริษทั	เพราะ	ไมมีการจัดเก็บภาษีรายไดและภาษีมรดกใดๆ
ทั้งสิ้น	ซึ่งรัฐบาลไดผูกขาดธุรกิจคาสิโน	และสินคาหลายอยาง	ทําใหมีรายได
เพียงพอแลว

พระราชวังของเจาชายแหงโมนาโกถือเป็นประวัติศาสตรอันยาวนานยอนกลับ
ไปในศตวรรษที่	11	ความงามของพระราชวังโมนาโกคือวามันไมไดเป็นเพียง
สถานที่ทองเที่ยวที่	แตก็ยังมีบานสํานักงานใหญของไมบรรทัด	Monegasque
ที่	ยามมีอยางตอเน่ืองในสถานที่เพื่อใหแนใจวาการปองกันของเจาชายตัวเอง
และแรงงานที่ทํางานในวัง

เป็นเมืองและเมืองทาทางทะเลที่สําคัญทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี	เป็น
เมืองหลวงของจังหวัดเจนัวและแควนลิกูเรีย	และบริเวณเมืองมีความหนาแนน
ประชากรราว	900,000	คน	นอกจากน้ียังมีชื่อเรียกอีกชื่อวา	Superba	อันเน่ือง
มาจากความรุงเรืองในอดีต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	MERCURE	GENOVA	SAN	BIAGIO	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําทานเดินทางสูตัวเมืองมิลาน	(Milan)	เมืองที่เรียกไดวา	เป็นเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก	จากน้ันนําทาน
ชมมหาวิหารแหงเมืองมิลาน	(Duomo	di	Milano)	ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค	ที่ผสมผสานกัน	เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ	ชมความงดงามอันนาอัศจรรย	(ระยะทาง	143	กม.	ใชเวลา
เดินทางประมาณ	2.15	ชม.)
นําทานชม	แกลเลอรี	วิคเตอรเอ็มมานูเอล	(Galleria	Vittorio	Emanuele	II)	ที่นับวาเป็นชอปป้ิงมอลลที่

สวยงาม	หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน	อนุสาวรีย	ของกษตัริยวิคเตอร	เอ็มมานูเอล	ที่	2	ผูริเริ่มการรวม
ชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี	และอนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก	1	ทาน	คือลิโอนารโด	ดารวินซี่	ที่
อยูในบริเวณ	ดานหนาของโรงละครสกาลา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน

ชวงบาย-ชวงคํ่า	
นําทานเดินทางสู	เมืองเวนิส	(Venice	Mestre)	ฝ่ังแผนดินใหญ	เมืองหลวงของแควนเวเนโต	เวนิสถูกสราง

ขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็ก	ๆ	จํานวนมากเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเด
รียตริก	เป็นเมืองทาโบราณ	และเป็นเมืองที่ใชคลองในการคมนาคม	มากที่สุด	(ระยะทาง	264	กม.	ใชเวลาเดิน
ทางประมาณ	4	ชม.)
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	RUSSOTT	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

มหาวิหารแหงมิลาน	(Duomo	di	Milano)	เป็นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของ
เมืองมิลาน	และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญที่สุดในโลก	ซึ่งใช
เวลาสรางนานถึง	500	ปี	ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตร
งดงามแลว	ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา	3000	รูป	ที่สวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมที่มีอนุสาวรีย	พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่	2	ทรง
มา	คือสถานที่จัดงานสําคัญตางๆ	และเป็นที่พบปะของผูคน	รอบๆดูโอโมคือ
ศูนยรวมรานคาแหลงชอปป้ิงชั้นนํา	ดังน้ันหากจะมาเที่ยวเมืองมิลาน	ก็ตอง
เริ่มที่ดูโอโมน่ีแหละ

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน



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	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	RUSSOTT	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทาง	สูทาเรือตรอนเคตโต	(Tronchetto)	นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส	สู

เกาะเวนิส	หรือ	เวเนเซีย	(Venezia)	ดินแดนแสนโรแมนติก	เป็นเมืองที่ไมเหมือนใคร	โดยใชเรือแทนรถ	ใช
คลองแทนถนนมีสมญานามวาเป็น	"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก"	มีเกาะนอยใหญกวา	118	เกาะ	และมีสะพาน
เชื่อมถึงกันกวา	400	แหง	ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมารโค	ศูนยกลางของเกาะเวนิส
จากน้ันนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส	ชมสะพานถอนหายใจ	(Bridge	of	Sighs)	ที่มีเรื่องราวนา

สนใจในอดีต	เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเป็น
ครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี	ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ	(Doge’s	Palace)	อันเป็นสถานที่
พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต	ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ	คาสโนวาน่ันเอง
นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค	(St.Mark’s	Square)	ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา	“เป็นหองน่ังเลนที่

สวยที่สุดในยุโรป”	จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม	รวมทั้งโบสถซานมารโค	(St.Mark’s	Bacilica)	ที่มี
โดมใหญ	5	โดม	ตามแบบศิลปะไบแซนไทน
จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย	เชน	เดินเลนชมมนตเสนห

แหงนครเวนิส,	เขาชมโบสถซานมารโคที่สวยงาม,	ชอปป้ิงสินคาของที่ระลึก	อาทิเชน	เครื่องแกวมูรา
โน,หนากากเวนิส	เลือกซื้อสินคาแฟชั่นชั้นนํา	หรือน่ังจิบกาแฟในราน	Café	Florian	ที่เปิดใหบริการมาตั้งแตปี
ค.ศ.1720	หรือ	น่ังเรือกอนโดลา	ชมคลองเวนิส
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(สปาเกตตี้หมึกดํา)

ชวงบาย-	ชวงคํ่า	
นําทานเดินทางสูเมืองปิซา	(Pisa)	เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี	เป็นเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ

Florence	ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน	แมวาจะเป็นเมืองเล็กๆ	แต	Pisa	ก็เป็นเมืองที่มีชื่อ
เสียงและเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก	(ระยะทาง	328	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.45	ชม.)
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOTEL	GALILEI	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา



เป็นเมืองหลวงของแควนเวเนโต	ประเทศอิตาลี	เมืองเวนิสไดรับฉายาวา
ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก	เมืองแหงสายน้ํา	เมืองแหงสะพาน	และเมืองแหง
แสงสวาง	ถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็กๆ	จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลเอเดรียติก	ในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี	ทะเลสาบน้ําเค็มน้ีตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังระหวางปากแมน้ําโป
กับแมน้ําปลาวี

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง	(สปาเกตตี้หมึกดํา)

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	HOTEL	GALILEI	หรือเทียบเทา				

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําทานเขาสู	บริเวณจัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	(Compo	Dei	Miracoli)	ที่ประกอบดวยกลุมอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต	(Baptistry	of	St.	John)	ที่ใหญที่สุดในอิตาลี,
มหาวิหารดูโอโม	(Duomo)	ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปิซาอันเลื่อง
ชม	หอเอนปิซา	(Leaning	Tower	of	Pisa)	สัญลักษณแหงเมืองปิซา	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง

เริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1173	ใชเวลาสรางประมาณ	175	ปี	แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไป
ไดถึงชั้น	3	ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึน้มา	และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึน้อีกจนแลวเสร็จ	โดยใชเวลาสราง
ทั้งหมดถึง	177	ปี	โดยที่หอเอนปิซาน้ี	กาลิเลโอ	บิดาแหงวิทยาศาสตร	ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใชเป็นสถานที่
ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของโลกที่วา	สิ่งของสองชิ้น	น้ําหนักไมเทากัน	ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูง
พรอมกัน	ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน
จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก	ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสู	เมืองเซียนา	(SIENA)	(ระยะทาง	169	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ

2.30	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่

ชวงบาย	
ชมเมืองเซียนา	(Siena)	อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก	ใน

ปี	ค.ศ.1995
นําทานเดินเขาสูตัวเมืองเกา	เพื่อชมจัตุรัสเดล	คัมโป	(Piazza	del	Campo)	ที่เป็นรูปทรงคลายเกือกมานับ

วาเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแหงหน่ึงในอิตาลี
ใหเวลาทานชมและเดินเลนถายรูปบริเวณรอบนอกของ	ปาลาซโซ	พับบลิโค	(Palazzo	Pubblico)	เป็น

พระราชวังเกาที่สรางขึน้ดวยศิลปะแบบโรมาเนสก	ตั้งแตปีค.ศ.1297	และ	หอระฆังมานเจีย	(Torre	del
Mangia)	ที่เป็นอีกหนึง๋สัญลักษณของเซียนา
จากน้ันนําทานชมความงดงามบริเวณภายนอกของ	มหาวิหารเซียนา	(Siena	Cathedral)	หรือ	ดูโอโมดิ

เซียนา	(Duomo	di	Siena	ที่ถูกสรางขึน้ในชวงระหวางปี	1215	-1263	ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค	และตอ
เติมดวยศิลปะแบบเรอเนซองสในยุคตอมา
นําทานเดินทางตอสูกรุงโรม	(ROME)	เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี	(ระยะทาง

234	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOTEL	MIDAS	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นคริสตศาสนสถาน	ที่สรางเป็นอิสระจากสิ่งกอสรางอื่นโดยมีอางลางบาป
เป็นศูนยกลาง	หอลางบาปจะเป็นสถานสําหรับผูจะเขารีตเรียนรูเรื่องศาสนา
กอนจะรับศีลลางบาป	และเป็นที่ทําพิธีลางบาป



เป็นมหาวิหารเกาแกที่ตั้งอยูในจตุรัสดูโอโม	แหงปิซา	เป็นอีกหน่ึงอาคารขนาด
ใหญที่เป็นจุดดึงดูของเมืองปิซา	แหงประเทศอิตาลี

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	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา	ประเทศอิตาลี	ในยุคกลางเซียนาเป็นเมืองคู
แขงของฟลอเรนซที่มีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

หอระฆังมานเจีย	ตั่งอยูที่เมืองเป็นหอระฆังเกาแกที่ถูกสรางขึน้ในชวงระหวาง
ปี	1338-1348	ตอนบนออกแบบโดยลิปโป	เม็มมิ	หอออกแบบใหสูงกวาหอของ
เมืองฟลอเรนซ	และในชวงเวลาน้ันเป็นสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในอิตาลี	ในคริสต
ศตวรรษที่	14	ก็มีการติดตั้งนาฬิกาที่ทําดวยเครื่องจักรกล	ที่ยังสามารถบอก
เวลาไดจนถึงปัจจุบัน

มหาวิหารเซียนา	(Siena	Cathedral)	หรือ	ดูโอโมดิเซียนา	(Duomo	di	Siena	ที่
ถูกสรางขึน้ในชวงระหวางปี	1215	-1263	ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค	และ
ตอเติมดวยศิลปะแบบเรอเนซองสในยุคตอมา

เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและประเทศอิตาลี	ตั้งอยู
ทางตอนกลางของประเทศ	โรมเป็นเมืองที่มีผูมาเยือนมากเป็นอันดับที่	11	ของ
โลก	มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป	และเป็นแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม
มากที่สุดในอิตาลี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารจีน
	พักที่	HOTEL	MIDAS	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานผานชมกลุมโรมันฟอรัม	(Roman	Forum)	อดีตศูนยกลางทางดานการเมือง	ศาสนา	และเศรษฐกิจ

ของอาณาจักรโรมัน	ที่สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง	2,000	ปีที่ผานมา	นําชม
ความยิ่งใหญในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสถานสรางความบันเทิงของชาวโรมันมาแตสมัย
โบราณโคลอสเซีย่ม	(Colosseum)	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ	อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่ง
ใหญของชาวโรมันที่สามารถจุผูชมไดถึง	50,000	คน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําทานเดินทางสูนครรัฐวาติกัน	(Vatican)	ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใจกลางกรุงโรม	เป็นประเทศ

เดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวไดทั้งหมด	ยกเวนดานหนาทางเขาและเป็นศูนยกลางของศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา	มีอํานาจปกครองสูงสุด
นําทานเขาชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก	มหาวิหารเซนตปีเตอร	(St.Peter’s	Basilica)	ชมประติมากรรม

อันลือชื่อปิเอตา	(Pieta)	ของมิเคลันเจโลและชมแทนบูชาบัลแดคคิโน	(St.	Peter's	Baldachin)	เป็นซุม
สําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวาเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร
จากน้ันนําทานเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ําพุเทรวี	่(Trevi

Fountain)	สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดังจากภาพยนตรเรื่อง	สามรักในกรุงโรมแลวเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับ
การเลือกซื้อสินคาแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณยานบันไดสเปน	(The	Spanish	Step)	ซึ่งเป็นแหลงแฟชั่น
ชั้นนําสุดหรูและยังเป็นแหลงนัดพบ
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมีเวลาชอปป้ิงสินคา

ปลอดภาษี	(Duty	Free)	ภายในสนามบิน
22.05	น.	ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย	โดยเทีย่วบินที	่EK96

***คณะเดินทางตัง้แตวันที	่10	พ.ย.	2560	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	20.45	น.	และถึงดูไบ	เวลา
05.30	น.***

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นจุดนัดพบทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกหอมลอมดวยซากอาคารตางๆ	คาดวาเมื่อกอน
ถูกใชเป็นตลาดหรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา

เป็นสนามประลองในกรุงโรมเมื่อ	2000ปีมาแลว	ซึ่งตั้งอยูที่ใจกลางเมืองใหคน
เขามาไดไมใกลไมไกล	แตไดเสียหายไปมากจากแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.2000

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น



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

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

รูปป้ันฝีมือของศิลปินชื่อดัง	ไมเคิลแองเจิลโล	ตั้งอยูในนครรัฐวาติกัน	ซึ่งเป็น
รูปป้ันของพระแมมารีกําลังอุมรางของพระเยซูที่ลวงลับไปแลว

แทนบูชา"บัลแดคคิโน"	ที่แกะสลักอยางงดงามโดยจิอาน	ลอเรนโซ	เบอรนิน่ี
เป็นซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ	แบรนินี	ซึ่งสรางตรงบริเวณที่เชื่อกันวา
เป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร

เป็นน้ําพุที่น้ําน้ันมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ	ซึ่งมีตํานานวามี	เด็กผูหญิงนําทาง
ทหารโรมันไปหาแหลงน้ํา

เป็นยานบันไดที่ติดกับแหลงชอปป้ิงยอดนิยม	เพราะทั้งสวยและมีที่เดินเที่ยว
สรางตั้งแตสมัย	ค.ศ.1717



คณะเดินทางตัง้แตวันที	่10	พ.ย.	2560	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	20.45	น.	และถึงดูไบ	เวลา
05.30	น.

คณะเดินทางตัง้แตวันที	่10	พ.ย.	2560	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	09.30	น.	และถึงกรุงเทพฯ
เวลา	18.40	น.

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

05.55	น.	เดินทางถึงสนามบินดูไบ	เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
09.40	น.	ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย	โดยเทีย่วบิน	EK372

***คณะเดินทางตัง้แตวันที	่10	พ.ย.	2560	เป็นตนไป	ออกเดินทาง	เวลา	09.30	น.	และถึงกรุงเทพฯ
เวลา	18.40	น.***
19.15	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพมหานคร	ดวยความสวัสดิภาพ

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
6.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา	(3	ดาว	–	4	ดาว)
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)	
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	2	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
4.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5.	คาทิปพนักงานขับรถ	(12	ยูโร)
6.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	ยูโร	หรือ	ประมาณ

800	บาท)
7.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
8.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเชงเกน

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]



**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต	มิใชบริษทัทัวร	การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา	ของสถานทูตงายขึน้
2.	กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง	ชวงระหวางยื่นวีซา	หรือ	กอนเดินทางกับทางบริษทั	ทานตองแจงใหทางบ

ริษทัฯ	ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน	ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนาน
และอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3.	สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ	จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ	หากนับแลวตํ่ ากวา	6	เดือน

ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม	และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา	ใหกับทางบริษทั
ดวย	เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง	ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ ากวา	3	หนา
5.	ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ	และพาสปอรต	ถือเป็นหนังสือของทางราชการ	ตองไมมีรอยฉีกขาด	หรือ	การขีดเขียน	หรือ	แตงเติมใดๆ	ในเลม

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(อิตาลี)	ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ	15	วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	VFS	Global(สีลมคอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทานัน้	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม

แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)
3.	หลักฐานการเงิน

3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง
ยอนหลัง	3	เดือน	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับยอดเงินใน
บัญชีไมเกิน	7	วัน	กอนวันยื่นวีซา	และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น	Statement	เทานัน้)
3.2	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสาย
เลือดเดียวกัน	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)
3.2.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)
3.2.2.	ถายสําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	ยอนหลัง	3	เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย
3.2.3.	เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให	และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให	เชน	สําเนาทะเบียนสมรส	สูติบัตร
ทะเบียนบาน
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน	บัญชีฝากประจํา	และบัญชียอดติดลบ**
4.	หลักฐานการทํางาน	

-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต	ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5.	เอกสารสวนตัว

-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลีย่น)



6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาส
ปอรตมารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา
มาดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***	กรณีทีบ่ิดาหรือมารดาไมมี	passport	แลวใช	ID	Card	แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี
passport	***
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทัง้สองทาน	(เฉพาะคิวเดีย่วเทานัน้)
7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม

การยื่นวีซาแตละครัง้กับบริษทัทัวร	จะตองทําการยื่นวีซา	ประเภทหมูคณะ	เทานัน้	โดยการยื่นเป็นหมู
คณะ	ตองมีจํานวน	15	คน	ขึ้นไป	โดยทางศูนยรับยื่น	จะเป็นผูกําหนดวันยื่นวีซาเทานัน้	ถาหากผูเดินทาง
ไมสามารถไปยื่นวีซาในวันทีก่ําหนดได	อาจมีคาใชจายเพิม่เติม	(Premium)	ดังน้ี	
ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา	15	วัน	นับจากวันเดินทาง	มีคาใชจายเพิ่ม	ทานละ	2,200	บาท
ในกรณีที่เหลือเวลายื่นวีซาเหลือนอยกวา	5	วัน	มีคา	Fast	Track	เพิ่มเติมอีก	ทานละ	400	บาท	รวมเป็น	2,600

บาท
**ทัง้น้ี	คาใชจายทีเ่กิดขึ้น	ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง**

หมายเหตุ	
การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกีย่วของใดๆทัง้สิ้น	ทัง้น้ีบริษทัเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน้
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูทีเ่ดินทาง	ทีมี่อายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่น

วีซา	ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขัน้ตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทัง้แบบหมู

คณะและยื่น	รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจอง
ไดจากทางเจาหนาที่

**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงิน

โดยประมาณ	3,000	บาท	)
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ัน

มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ



เหมาะสม

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก
2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง		คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง		เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง		ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด			
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


