


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา	-	ถนนสายวงแหวน	-	โรงละคร
โอเปรากรุงเวียนนา	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถสเตเฟนส	-	พระรา
ชวังเชินบรุนน	-	ถนนคารทเนอร

พักที่
SENATOR
หรือเทียบเทา

3 ฮัลชตัทท	-	เมืองชาลสบวรก	-	สวนมิราเบล
พักที่
MERCURE
CITY	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองเบลด	-	กรุงลุบเบลียนา	/	ลุบเบลียนา	-	ปราสาทเบลด พักที่	PLAZA
หรือเทียบเทา

5 ถํ้าโพสทอยนา	-	ปลามนุษย	-	เมืองเวนิส
พักที่	SMART
HOLIDAY	หรือ
เทียบเทา

6 ทาเรือตรอนเซโต	-	เมืองเวเนเซีย	-	สะพานถอนหายใจ	-	จัตุรัสซานมาร
โค	-	ยานเมืองเกาโบโลญจนญา

พักที่
ATAHOTEL
BOLOGNA
หรือเทียบเทา

7
เมืองฟลอเรนซ	-	มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	-	จัตุรัส	เดลลา
ซินญอเรีย	-	สะพานแวคคิโอ	/	สะพานเว็คคีโอ	-	เมืองปิซา	-	จัตุรัสกัมโป
เดย	มีราโกลี	หรือ	จัตุรัสดูโอโมแหงปิซา	-	มหาวิหารดูโอโม	ปิซา	-	หอ
เอนปิซา

พักที่	GALILEI	
หรือเทียบเทา

8 เมืองลาสเปเซีย	-	ชิงเกว	แตรเร	หรือ	ซิงเคว	เทรา	-	หมูบานริโอแมกจิโอ
เร	-	หมูบานมานาโรลา	-	เมืองมิลาน	-	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	-	แกล
ลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล

พักที่	BEST
WESTERN
GOLDENMILE
หรือเทียบ
เทา			

9 สนามบินมิลาน

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

2	พ.ค.	61	-	11	พ.ค.	61 ฿65,900 ฿65,900 ฿0 ฿8,500

6	พ.ค.	61	-	15	พ.ค.	61 ฿65,900 ฿65,900 ฿0 ฿8,500

16	พ.ค.	61	-	25	พ.ค.	61 ฿65,900 ฿65,900 ฿0 ฿8,500

23	พ.ค.	61	-	1	มิ.ย.	61 ฿65,900 ฿65,900 ฿0 ฿8,500

3	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿65,900 ฿65,900 ฿0 ฿8,500

6	มิ.ย.	61	-	15	มิ.ย.	61 ฿65,900 ฿65,900 ฿0 ฿8,500

17	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿65,900 ฿65,900 ฿0 ฿8,500



22.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอรสาย
การบินไทย	ประตู	4	แถว	H	พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเวียนนา	โดยเทีย่วบินที	่TG	936
07.00	น.	ถึง	สนามบินเวทชาท	กรุงเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	6

ชัว่โมง	และจะเปลีย่นเป็น	5	ชัว่โมงในวันที	่25	มีนาคม	2561)	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
นําทาน	ชมถนนสายวงแหวน	(Ringstrasse)	ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเกาแก	ผาน

ชมโรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลก
ครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955,	ผานพระราชวังฮอฟเบิรก	(Hofburg	Palace)	ซึ่งเป็นกลุมอาคาร
ที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก	มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13	จนถึงตนคริสตศตวรรษที่	20
จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอก	โบสถสเตเฟ นส	(St.	Stephen’s	Cathedral)	สัญลักษณของกรุงเวียนนา	ซึ่ง

พระเจาคารลที่	6	โปรดใหสรางขึน้ในปีค.ศ.1713	เพื่อเป็นการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน
จากน้ันนําเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชินบรุนน	(Schoenbrunn	Palace)	แหงราชวงศฮัปสเบิรก

ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนางมาเรีย	เทเรซา	ใหสรางขึน้ใหมอยาง
สงางามดวยจํานวนหองถึง	1,441	หองในระหวางปีค.ศ.1744-1749	เพื่อใชเป็นพระราชวังฤดูรอน	ชมความโออา
ของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง	ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย	
จากน้ันเชิญชอปป้ิง	สินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้	หรือสินคานานาชนิด	อาทิเชน	Louis	Vitton,Gucci,	ราน

นาฬิกา	Bucherer	,สินคาเสื้อแฟชั่นวัยรุนทันสมัย	เชน	Zara	,H&M	ฯ9ฯ	และสินคาของฝาก	เชน	ชอคโกแลต
โมสารท	ในยาน	ถนนคารนทเนอร	(Karntnerstrabe)	ใจกลางกรุงเวียนนา

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	SENATOR	หรือเทียบเทา



คณะเดินทางตัง้แตวันที	่2-11	พ.ค.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทางเวลา	01.20	น.	และถึงกรุงเวียนนา

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา	และประเทศออสเตรีย	ซึ่งในตอนแรกน้ัน
ถูกสรางขึน้มาเป็นฐานทัพอากาศ

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955

เป็นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของเวียนนา	ซึ่งมีชื่อที่นิยมเรียกกัน	Stephansdom
เป็นภาษาเยอรมัน	เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยาง
เกิดขึน้	เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงาม
ขนาบดวยหอระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุ
ระฆังขนาดใหญที่สุดในฮังการี	สามารถชมวิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดย
รอบ

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

	พักที่	SENATOR	หรือเทียบเทา



เวลา	07.15	น.
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	ฮัลสตัท	(Hallstatt)	หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ

โอบลอมดวยขุนเขาและป าสีเขียวขจีสวย	งามราวกับภาพวาด	กลาวกันวาเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน
Salzkammergut	เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย	และมีทะเลสาบสวยถึง	76	แหง	ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเป็น
ไขมุกแหงออสเตรีย	และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ	UNESCO	Cultural-Historical	Heritage	เพียงเดินเที่ยวชมเมือง
เสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝัน	(ระยะทาง	287	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.05	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
เดินทางสู	เมืองซาลสบวรก	(Salzburg)	ประเทศออสเตรีย	เมืองอันเป็นบานเกิดของนักดนตรีเอก	“วูลฟกัง

อมาดิอุส	โมสารท”	ที่มีชื่อเสียงกองโลก	นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา	“ปราสาท
เกลือ”	เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําซัลซาค	เมืองซาลสบวรกเคยเป็นที่ประทับถาวรของอารคบิ
ชอป	และ	เป็นศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน	(
ระยะทาง	87	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชม.)
ชมสวน	ดอกไมมิราเบล(Mirabell	Garden)	ซึ่งเป็นฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเรื่อง	“มนตรักเพลง

สวรรค”	(The	Sound	of	Music)	ที่โดงดังไปทั่วโลก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	MERCURE	CITY	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ



อยูในเมืองซาลลบวรก	เปิดใหเขาชมฟรี	ภายในเป็นพระราชวังเดิม	ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน	ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ	เป็นสวนแบบบารอค
เป็นหน่ึงในฉากคลาสสิค	หนังเรื่อง	The	sound	of	music	ภายในมีวังมิราเบลอ
ยูดวย	หลังจากโดนไฟไหม	ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ราชการ	และนิยมใชในการ
จัดงานแตง	และ	จัดคอนเสิรต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	MERCURE	CITY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองเบลด	(Bled)	เมืองแหงโบสถกลางทะเลสาบ	สุดแสนโรแมนติก	ทามกลางหุบเขาจู

เลียน	แอลป	(Julian	Alps)	ทะเลสาบ	เบลดเกิดจากการละลายตัวของธารน้ําแข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป	(ระยะ
ทาง	239	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.40	ชม.)
นําทานน่ังเรือสูเกาะกลางทะเลสาบ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถพระแมมารี	(Assumption	of	Mary	)	ของเหลา

นักแสวงบุญ	ตั้งแตศตวรรษที่	11	ชมโบสถและหอคอยกลางทะเลสาบ	จากทาเรือจะตองเดินขึน้บันไดไปอีก	99
ขั้น	ซึ่งประเพณีทองถิ่นคูสมรสฝายชายจะตองอุมฝ ายหญิงขึน้บันได	99	ขั้นน้ี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
นําทานเดินทางเขาสู	ประเทศสโลวีเนีย	(Slovenia)	ทานจะไดสัมผัสกับทิวทัศนทุงหญาสลับภูเขา	บานเรือน

แถบชานเมืองในระหวางการเดินทาง
นําทานสู	เมืองลุบเบลียนา	(Ljubljana)	เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย	(Slovenia)	สัมผัสบรรยากาศเมือง

หลวงที่ยังคงใหทานไดเห็นรองรอยของสถาปัตยกรรมโบราณ	อิทธิพลของศิลปะสไตลบาโรก
นําทานชม	เมืองลุบเบลียนา	(Ljubljana)	ชมสะพานมังกร	ที่ทอดขามแมน้ํา	ลุบเบลียยานิกา	ชมและแวะ

ถายรูปกับสถานที่สําคัญตางๆภายในเมืองเชน	ศาลาวาการเมือง	มหาวิหารเซนต	นิโคลัส
ชม	ปราสาทเมืองเกา	(Old	town	castle)	ซึ่งตั้งอยูบนเนินสูง	ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองได

อยางชัดเจน	ปราสาทแหงน้ีสรางในสมัยศตวรรษที่	11	ในศิลปะสไตลบาโรก	และไดทําการบูรณะใหมในปี	1990
โดยไดบูรณะหอสูงในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	PLAZA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่รูจักกันในเรื่องของวานิลลาและครีม	หรือที่เรียกกันวา	kremna
rezina	หรือ	kremšnita	อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพอันแสนโรแมนติก	จน
ไดรับการยอมรับจากนักทองเที่ยววาเป็นเมืองที่สวยงามมากแหงหน่ึงของสโล
วีเนียก็วาได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง



เมืองลุบเบลียนา	เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวีเนียร	มี
พื้นที่	168.8	ตร.กม.	พลเมืองเมื่อปี	2014	อยูที่	277,554	คนจุดทองเที่ยวใน
เมืองน้ีไดแก	ปราสาทลุบเบลียนา	Ljubljana	Castle,	สะพานมังกร	Dragon
Bridge,	จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน	Preseren	Square	ที่เราจะแวะเยี่ยมชม
นอกจากน้ียังมี	จัตุรัสสามสะพาน	Triple	Bridges	Square	มหาวิหารลุบเบลีย
นา	Ljubljana	Cathedral	และ	พิพิธภัณฑแหงชาติ	National	Museum

แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบลด	และยังเป็นหน่ึงในแหลงทองเที่ยวที่
มีผูเขาชมมากที่สุดในสโลวีเนีย	โดยปราสาทแหงน้ีถือวา	เป็นปราสาทที่เกาแก
ที่สุดในสโลเวเนีย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	PLAZA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	ถํ้าโพสทอยนา	(Postojna	Caverns)	ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของเมือง	โพสทอยนา	(Postojna)	ที่เปิดให

บริการมากวา	188	ปี	(ระยะทาง	54	กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ช.ม.)
นําทานเขาชมความงามของ	ถํ้าโพสทอยนา	ถํ้าที่สวยที่สุดในยุโรป	ซึ่งมีอายุเกาแกกวา	2	ลานปี	เป็นถํ้าที่มี

ความยาวถึง	27	กิโลเมตร	เขาชมภายในถํ้าโดยขบวนรถรางไฟฟา	ของทางถํ้า	(ใชเวลาประมาณ	15-20	นาที)
ซึ่งไดเปิดใหบริการในปี	1884	อุณหภูมิภายในถํ้าโดยเฉลี่ย	8-10	องศาเซลเซียส	ทําใหมีหินงอกหินยอย	นําทาน
ผานลําธารอัดงาม	เขื่อนเก็บน้ําใตดิน	ชมหินงอกหินยอยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา	ภายใน
ถํ้ายังมีหองตางๆ	มากมาย	ลดหลั่นเป็นชั้นๆ	ทานจะไดชมความงามอันยิ่งใหญภายในถํ้าแหงน้ี	ที่ธรรมชาติได
สรรสรางมานานกวาลานปี
จากน้ันนําทานชมความแปลกของปลามนุษย	(Human	fish)	หรือ	Olm	สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยูใน

ถํ้า	ผิวสีเน้ือคลายมนุษย	ลําตัวยาวคลายงู	มีแขนและขา	ถูกคนพบครั้งแรกเมื่อปี	ค.ศ.1768	และอาศัยอยูในที่มืด
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางขามพรหมแดนระหวางสโลวีเนีย	และ	อิตาลี	สูเมืองเวนิส	(Venice	Mestre)	ฝ่ังแผน

ดินใหญ	เมืองหลวงของแควนเวเนโต	เวนิสถูกสรางขึน้จากการเชื่อมเกาะเล็ก	ๆ	จํานวนมากเขาดวยกันใน
บริเวณทะเลสาบเวนิเทีย	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก	เป็นเมืองทาโบราณ	และเป็นเมืองที่ใชคลองใน
การคมนาคมมากที่สุด	(	ระยะทาง	188	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.25	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	SMART	HOLIDAY	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของเมืองโพสทอยนา	(Postojna)	ซึ่งมีชื่อเดียวกัน	และยังเป็น
ถํ้าสวยที่สุดในยุโรปแหงหน่ึง	มีอายุเกาแกกวา	2	ลานปี	มีความยาวภายในถํ้า
ถึง	20	กิโลเมตร	เป็นถํ้าที่เปิดใหบริการมากวา	188	ปี	และมีนักทองเที่ยวมา
เยือนกวา	31	ลานคน

โอลม	(อังกฤษ:	Olm,	Human	fish;	ชื่อวิทยาศาสตร:	Proteus	anguinus)	เป็น
ซาลาแมนเดอรชนิดหน่ึง	อยูในวงศหมาน้ํา	(Proteidae)	จัดเป็นซาลาแมนเดอร
เพียงชนิดเดียวเทาน้ันที่อยูในสกุล	Proteus	โอลม	เป็นซาลาแมนเดอรรูปราง
ประหลาดกวาซาลาแมนเดอรชนิดอื่น	ๆ	อยางเห็นไดชัดเจน	กลาว	คือ	มีรูป
รางเพรียวยาวเหมือนปลาไหลหรืองู	มากกวาจะเป็นซาลาแมนเดอร	ยาว
ประมาณ	40	เซนติเมตร	ผิวหนังขาวซีด	ไมมีเม็ดสี	รวมทั้งไมมีตา	เน่ืองจากใช
ชีวิตอยูในถํ้าที่มีแตความมืด	ไมมีแสงสวางสองเขามาถึง	จึงหายไปเน่ืองจากไม
ไดใชประโยชน	ขาเล็กสั้น	น้ิวตีนหนามี	3	น้ิว	และตีนหลัง	2	น้ิว	ซึ่งเป็นการลด
รูปของอวัยวะที่ไมไดใชงาน	มีสวนปากยื่นยาวและแผกวาง	ซึ่งเป็นประสาท
สัมผัส

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

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	อาหารจีน
	พักที่	SMART	HOLIDAY	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	ทาเรือตรอนเคตโต	(Tronchetto)	เพื่อนําทานตอไป	เกาะเวนิส	หรือ	เวเนเซีย	(Venezia)	ดิน

แดนแสนโรแมนติก	เป็นเมืองที่ไมเหมือนใคร	โดยใชเรือแทนรถ	ใชคลองแทนถนน	มีสมญานามวาเป็น	"ราชินี
แหงทะเลเอเดรียติก"	มีเกาะนอยใหญกวา	118	เกาะ	และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา	400	แหง	ขึน้ฝ่ังที่บริเวณ	ซา
นมารโค	ศูนยกลางของเกาะเวนิส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(สปาเก็ตตี้หมึกดํา)

ชวงบาย	
นําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส	ชมสะพานถอนหายใจ	(	Bridge	of	Sighs)	ที่มีเรื่องราวนาสนใจใน

อดีต	เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเป็นครั้ง
สุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี	ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ	(Doge’s	Palace)	อันเป็นสถานที่พํานัก
ของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต	ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ	คาสโนวาน่ันเอง
นําทานถายรูปบริเวณ	จัตุรัสซานมารโค	(St.Mark’s	Square)	ที่นโปเลียนเคยกลาวไววา	“เป็นหองน่ังเลนที่

สวยที่สุดในยุโรป”	จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม	รวมทั้งโบสถซานมารโค	(St.Mark’s	Bacilica)	ที่มีโดม
ใหญ	5	โดม	ตามแบบศิลปะไบแซนไทน	จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก	เชน	เพื่อ
ชมมนตเสนหแหงนครเวนิส,	เขาชมโบสถซานมารโค,	เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัย	อาทิเชน	เครื่อง



แกวมูราโน,หนากากเวนิส	หรือน่ังจิบกาแฟในราน	Café	Florian	ที่เปิดใหบริการมาตั้งแตปี	ค.ศ.1720
สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูฝ่ังแผนดินใหญ	Venice	Mestre	แลวนําทานเดินทางตอสู	เมือง

โบโลญญา	(Bologna)	(ระยะทาง	155	ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.16	ชม.)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	ATAHOTEL	BOLOGNA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน	เมืองที่ใชเรือ
แทนรถ	ใชคลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(สปาเก็ตตี้หมึกดํา)

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ	วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้น
ใตดิน	ซึ่งถูกเชื่อมดวยทางเดินแคบๆ	ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง
สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา	สะพานถอนหายใจ	ตามอาการของนักโทษที่เดิน
ขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น	หองวาดภาพของโลก	จัตุรัสซานมาร
โคหรือจัตุรัสเซนตมารคอาจเป็นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการน่ังพักผอนและ
เพลิดเพลินไปกับชวงบายที่แสนสบายในเวนิส	ภายในบริเวณมีรานกาแฟ
กลางแจงที่ตั้งกระจายอยูริมทางเดินในจัตุรัส	เชนเดียวกับอาคารเกาแกทาง
ประวัติศาสตรที่ตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน
	พักที่	ATAHOTEL	BOLOGNA	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางตอสู	แควนทัสคานี	(Tuscany)	โดยเมืองหลวงของแควน	คือ	ฟลอเรนซ	(Florence)	ที่ไดรับ

ขนานนามวาเป็นเมืองศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส	ซึ่งลวนแลวแตมีโบราณสถานสําคัญ	และมี
ทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม	จนไดรับการแตงตั้งใหเป็นมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกเมื่อ	ปี	ค.ศ.1982	ทําให
ทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนทองเที่ยวยอดนิยมระดับโลก
จากน้ันนําทานชมความยิ่งใหญ	และอลังการของ	มหาวิหารซานตา	มาเรีย	เดล	ฟิโอเร	(Santa	Maria

Dell	Fiore)	วิหารของเมืองฟลอเรนซ	ที่ใหญเป็นอันดับ	4	ของทวีปยุโรป	ซึ่งโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมที่ใชหิน
ออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม
นําชม	จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย	(Piazza	Della	Signoria)	ซึ่งรายลอมไปดวยรูปป้ัน	อาทิ	เชน	รูปป้ันเทพเจา

เนปจูน	(Fountain	of	Neptune),วีรบุรุษเปอรซิอุสถือหัวเมดูซา	(Perseus	with	the	Head	of	Medusa),	รูปป้ัน
เดวิด	ผลงานที่มีชื่อเสียงของ	ไมเคิล	แองเจโล
จากน้ันนําทาน	มาริมฝ่ังแมน้ําอารโน	จะพบกับสะพานเวคคิโอ	(Vecchio)	สะพานเกาแกที่มีมีรานขาย

ทอง	และอัญมณีอยูทั้งสองขางสะพาน	ใหเวลาทานอิสระเลือกซื้อสินคาทั้งของฝาก	ของที่ระลึก	รวมทั้งสินคา
แฟชั่นนําสมัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองปิซา	(Pisa)	เมืองแหงศิลปะที่สําคัญของอิตาลี	เป็นเมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ

Florence	ดานตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน	แมวาจะเป็นเมืองเล็กๆ	แต	Pisa	ก็เป็นเมืองที่มีชื่อ
เสียงและเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก
นําทานเขาสูบริเวณจัตุรัสดูโอโมแหงปิซา	หรือ	จัตุรัสกัมโป	เดย	มีราโกลี	(Compo	Dei	Miracoli)	ที่

ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก	โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต	(Baptistry	of	St.	John)	ที่
ใหญที่สุดในอิตาลี
ชม	มหาวิหารดูโอโม	(Duomo)	ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปิซาอันเลื่อง	ชม	หอเอนปิซา	(Leaning

Tower	of	Pisa)	สัญลักษณแหงเมืองปิซา	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง	เริ่มสรางเมื่อปี	ค.ศ.1173	ใช
เวลาสรางประมาณ	175	ปี	แตระหวางการกอสรางตองหยุดชะงักลงไปเมื่อสรางไปไดถึงชั้น	3	ก็เกิดการยุบตัว
ของฐานขึน้มา	และตอมาก็มีการสรางหอตอเติมขึน้อีกจนแลวเสร็จ	โดยใชเวลาสรางทั้งหมดถึง	177	ปี	โดยที่หอ
เอนปิซาน้ี	กาลิเลโอ	บิดาแหงวิทยาศาสตร	ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใชเป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโนมถวงของ
โลกที่วา	สิ่งของสองชิ้น	น้ําหนักไมเทากัน	ถาปลอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพรอมกัน	ก็จะตกถึงพื้นพรอมกัน
จากน้ันใหทานอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ระลึกราคาถูก	ที่มีรานคาเรียงรายอยูมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	GALILEI	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	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	ภัตตาคาร	อาหารจีน

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



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	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	GALILEI		หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองลา	สเปเซีย	(La	Spezia)	เมืองในเขตลิกูเรีย	ตอนเหนือของอิตาลีอยูระหวางเมืองเจนัว

และ	ปิซา	ในบริเวณอาวลิกูเรหน่ึงในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคาและการทหาร	(ระยะทาง	79	ก.ม.ใช
เวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชม.)
นําทานโดยสารรถไฟสู	ชิงเกว	แตรเร	(Cinque	Terre)	หมูบานเล็กๆ	ที่ตั้งอยูบริเวณริมชายฝ่ังริเวียราของ

อิตาลี	ที่มีความหมายวา	“ดินแดนทั้งหา	(Five	Land)”	ตั้งบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียนติดทะเล
บริเวณชายฝ่ังแควนลิกูเรีย	ประกอบดวยหมูบาน	5	แหง	ไดแก	MONTEROSSO	AL	MARE,	VERNAZZA,
CORNIGLIA,	MANAROLA	และ	RIOMAGGIORE	โดยทั้งหาหมูบานน้ี	มีหุบเขาลอมรอบ	ประกอบกันเป็นสวน
หน่ึงของอุทยานแหงชาติฯ	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดวย
นําทานชมความงามของหมูบานที่มีสีสันสวยงาม	สรางลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล
นําทานเดินเลนชม	หมูบานริโอแมกจิโอเร	(Rio	–Maggiore)	เป็นหมูบานประมงเล็กๆ	ที่มีเสนหและมี

บรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา	บานเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหนาผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเล
เมดิเตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ	อิสระใหทานชมความงดงามและถายรูปตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานสู	หมูบานมานาโรลา	(Manarola)	อาจไดชื่อวาเป็นหมูบานที่เล็กเป็นอันดับสอง	แตมีความ

เกาแกที่สุดในบรรดาหมูบานทั้ง	5	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.	1338
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูตัว	เมืองมิลาน	(Milan)	เมืองที่เรียกไดวา	เป็นเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก	(ระยะทาง	79

ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.15	ชม.)
นําทานถายรูปคูกับ	มหาวิหารแหงเมืองมิลาน	(Duomo	di	Milano)	ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค	ที่

ผสมผสานกัน	เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก	สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ
ชม	แกลเลอรี	วิคเตอร	เอ็มมานูเอล	(Galleria	Vittorio	Emanuele	II)	ที่นับวาเป็นชอปป้ิงมอลลที่สวยงาม

หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน	อนุสาวรีย	ของกษตัริยวิคเตอร	เอ็มมานูเอลที่	2	ผูริเริ่มการรวมชาติหัว
เมืองตางๆในอิตาลี	และอนุสาวรียของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก	1	ทาน	คือ	ลิโอนารโด	ดารวินซี่	ที่อยูใน
บริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	BEST	WESTERN	GOLDENMILE	หรือเทียบเทา	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี	อยูระหวางเมืองเจนัวและปิซา	บน
ทะเลลิกูเรียและเป็นหน่ึงในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคา	และการทหาร

เป็นหมูบานมรดกโลกหาเเหง	มีอายุหลายรอยปี	ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันเหนือ
ทะเลเมดิเตอรเรเน่ียน	ตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี	เป็นที่ทองเที่ยวที่กําลัง
มาแรงและนาสนใจในหมูนักทองเที่ยวที่ชอบผจญภัย	ชิงเกว	แตรเร	คือ	เป็น
สวนประกอบของหมูบานหลากสีทั้งหาแหง	ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของนัก
ทองเที่ยวจากทั่วโลก	ที่ชอบการชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกรามบาน
ชองที่ถูกฉาบไวดวย	สีสันสะดุดตามากมาย

เป็นหมูบานประมงเล็กๆ	ที่มีเสนหและมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา	บาน
เรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหนาผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเล
เมดิเตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ

อาจไดชื่อวาเป็นหมูบานที่เล็กเป็นอันดับสอง	แตมีความเกาแกที่สุดในบรรดา
หมูบานทั้ง	5	ที่สรางมาตั้งแตปี	ค.ศ.	1338

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง

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



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

คณะเดินทางตัง้แตวันที	่2-11	พ.ค.	61	เป็นตนไป	ออกเดินทางเวลา	14.05	น.	และถึงกรุงเทพฯ	เวลา
05.55	น.

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

	พักที่	BEST	WESTERN	GOLDENMILE	หรือเทียบเทา			

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสู	สนามบินเมืองมิลาน	เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และมีเวลาในการ

เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
13.05	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ	เทีย่วบินที	่TG	937

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน	เป็นทาอากาศยานที่มีจํานวนผู
โดยสารระหวางประเทศใชบริการมากที่สุดของอิตาลี	แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมทั้งหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด	ดา	วินชี-ฟิอูมิชิโน

05.55	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

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.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว
6.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

1.	ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	ภายใน	36	ชั่วโมงหลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชี	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน
มัดจําแลวเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซา	หรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

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

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมคาทิป)

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

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	30	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น	เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ

3,000	บาท)
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น,	พนักงานขับรถ	(18	ยูโร)
7.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	10	x	3	=	30	ยูโร	)
8.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	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
สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูทีเ่ดินทาง	ทีมี่อายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่น

วีซา	ภายใน	3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทัวรโดยอัตโนมัติ
การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขัน้ตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทัง้แบบหมู

คณะและยื่น	รายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจอง
ไดจากทางเจาหนาที่

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(อิตาลี)ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ	15	วันยื่นวีซาแสดงตนที่
ศูนยยื่นวีซา	VFS	Global(สีลมคอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด	
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต	และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา	ไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสาร

การยื่นอยูเรื่อย	ๆ**
หมายเหตุ:	การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษทัทัวร	จะตองทําการยื่นวีซา	ประเภทหมูคณะ	เทาน้ัน	โดยการยื่นเป็น

หมูคณะ	ตองมีจํานวน	15	คน	ขึน้ไป	โดยทางศูนยรับยื่น	จะเป็นผูกําหนดวันยื่นวีซาเทาน้ัน	ถาหากผูเดินทางไม
สามารถไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได	อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม	(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**
1.	หนังสือเดินทางประเทศไทย	(Thailand	Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา

อยางนอย	2	หนา	อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด	(หนังสือเดินทางเลมเกา	กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต	สัญชาติไทย	แตพํานักอยูตางประเทศ,	ทํางานอยูตางประเทศ	หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ	กรุณาแจงเจาหนาทีข่องทางบริษทัใหทราบทันที	เพราะการยื่นขอวีซาจะ
มีเงื่อนไข	และ	ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิม่เติม	และ	บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซา
ในประเทศไทยได	ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางทีถ่ือพาสปอรตตางชาติดวย***
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม

แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)
3.	หลักฐานการเงิน

3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	สําเนาสมุดบัญชี	หรือ	Statement	บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป
สวนตัวของผูเดินทาง	ยอนหลัง	3	เดือน	(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี	โดยการ	ฝากหรือถอน	กอน	แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน	7	วันกอนวันยื่นวีซา	และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเป็น	Statement	เทาน้ัน)
3.2	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสายเลือด
เดียวกัน	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
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ	บัญชีฝากประจํา,	บัญชีกระแสรายวัน	บัญชีสหกรณออมทรัพย
พันธบัตร	ตราสารหน้ี	กองทุน	และสลากออมสิน**
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
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)
6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	18	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา

-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามา
ดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม
ระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
***	กรณีทีบ่ิดาหรือมารดาไมมี	passport	แลวใช	ID	Card	แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี
passport	***
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่
สถานทูตดวย	ทั้งสองทาน	(เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน)
7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม
หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น
เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ	3,000	บาท	)
**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้งมิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย	,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพักเชน	กรณีที่เมืองน้ัน

มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะ
สม
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้



หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
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
3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่

สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Longleg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

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


