
 

 

       

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 • อุทยานแห่งชาติ Dolomite ธรรมชาติสวยงาม ไดร้บั UNESCO 

Alpe di Siusi• ข้ึนกระเชา้  ท่ีอุทยานแห่งชาติ Dolomite เฉพาะเดือนตลุาคมเท่านั้น 

• ทะเลสาบบรายเอียซ ประตสูู่ดินแดนใตภิ้ภพ 

• ชมทศันียภาพอนัสวยงาม ทะเลสามิซูลิน่า  

• ชมทะเลสาบกาดาร ์เมืองเซอรมิ์โอเน่ เมืองสวยระดบั UNESCO 

• สมัผสั ศิลปะและวฒันธรรม เมืองมรดกโลกท่ี Verona  

• ล่องเรือกอนโดล่า ชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง  Venice 

• เมืองสวยระดบัโลก ฟลอเรนซ,์ มิลาน, โรม,  



 

 
1 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ตลุาคม 17 – 24 ตลุาคม 2561 68,900.- 

พฤศจกิายน 07 – 14 พฤศจกิายน 2561 68,900.- 

ธนัวาคม 05 – 12 ธนัวาคม 2561 68,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลา 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ-อาบูดาบี BKK-AUH EY 401 20.45 – 00.15(+1) 06.30 ชม. 

วนัที่สอง อาบูดาบี – มิลาน AUH-MXP EY 081 02.45(+1) – 07.30(+1) 06.15 ชม. 

วนัทีเจ็ด ฟิอูมิชิโน่-อาบูดาบี FCO-AUH EY 084 22.00 – 05.50(+1) 05.42 ชม. 

วนัที่แปด อาบูดาบี-กรุงเทพฯ AUH-BKK EY 408 08.50(+1) – 18.25(+1) 06.35 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอรส์าย

การบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 8 แถว Q 

 

20.45 น. “เหิรฟ้าสู่อาบดูาบี" โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY401    

วนัที่สอง อาบูดาบี-มิลาน-โบสถด์ูโอโม่-ทะเลสาบการด์า-เซอรมิ์โอเน่  

00.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 
02.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน" โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY081  
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินมลัเปนซา กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจท่ีส าคญัของอิตาลี เมืองท่ีขึ้ นช่ือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ น าทุก

ท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 

 

 น าท่านเขา้ชม โบสถด์ูโอโม่ (Duomo Di Milano) แห่งมิลาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 

3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 

500 ปี โดยเร่ิมสรา้งตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และท่ีน่าท่ึงของโบสถ ์ก็คือการตกแต่ง

ประดับประดาท่ีเน้นความหรูหราอย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะรูปป้ันรอบตัวอาคาร มี

จ านวนกว่า 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง และ

หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองโปร่งใส เรียกกนัว่า“อาเขต” สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์

แก่กษัตริยว์ิคเตอร ์เอมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษัตริยข์องอิตาลีในการรวมชาติ   

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (Galleria 

Vittorio Emanuele II) เป็นอาคารท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีช่ือเรียก

เล่นๆวา่ เป็นหอ้งนัง่เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคา้  แบรนดเ์นม

ราคาแพงขายแลว้ ยงัมีรา้นกาแฟ ท่ีเรียกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ 

คาปชิูโน นัง่ดหูนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ทนัสมยั 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารจีน 
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บ่าย จากน้ันน าท่านน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซอรมิ์โอเน่ (1431 กม.) จากน้ันน า

ท่านถ่ายภาพปราสาทเก่าแก่  Rocca Scaligera castle อายุกว่า 700 ปี ท่ีเป็น

สัญลักษณ์ของเมือง สรา้งในศตวรรษท่ี 13 ปัจจุบัน เป็นเมืองพักผ่อนตาก

อากาศของชนชั้ นสู ง จ าก เ ว โ ร น่ า  มิ ลาน  และ  จ าก น้ันน า ท่ านแว ะ

ถ่ายภาพ   ทะเลสาบการด์า (Garda Lake) ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศอิตาลี ซ่ึงคลอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 370 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งเล่นกีฬา

ทางน ้าของชาวอิตาเล่ียน เน่ืองดว้ยทัศนียภาพท่ีงดงาม ประกอบถึงคล่ืนลมท่ีดี

จากเขตท่ีหอ้งลอ้มดว้ยหุบเขา  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

 BLU LAKE SIRMIONE HOTEL หรือเทียบเท่า SIRMIONE 

วนัที่สาม เซอรมิ์โอเน่-เวโรน่า-บา้นจูเลียต-โบลซาโน่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางไปเมืองเวโรน่า (43 กม.) อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ 

อิตาลี เป็นเมืองท่ีใหญ่และส าคัญเป็นอันดับสองในแควน้ เวเนโต รองจาก

เมืองเวนิส เมืองเวโรน่าไดร้บัสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยงัคง

สภาพส่ิงก่อสรา้งจากสมยั โรมนัไวอ้ย่างสมบูรณ์ เป็นเมืองท่ีมากไปดว้ยกล่ิน

อายแห่ง ศิลปะและวฒันธรรม เป็นเมืองขนาดกระทัดรดั อบอุ่น ลอ้มรอบดว้ย

สายน ้ า นอกจากน้ีเมืองเวโรน่ายังได้รับการรับรองเป็นเมืองมรดกโลกโดย 

UNESCO อีกดว้ย น าท่านชมเมืองเวโรน่า น าท่านถ่ายภาพดา้นนอก VERONA 

ARENA โรงละครกลางแจง้แบบโรมนั ลักษณะเหมือนโคลอสเซ่ียมท่ีโรมแต่

ขนาดเล็กกว่า นอกจากน้ี เวโรน่าเป็นเมืองแห่งความรกั ท่ีมีเร่ืองราวความรัก

ระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกูลผูย้ิ่งใหญ่ มองตากิว(โรมีโอ) และ คาปูเล็ต (จู

เลียต) ยิ่งเมื่อ วิลเล่ียม เชคสเปียร์ เอาเร่ืองราวของโรมิโอกบัจูเลียต มาเขียน

เป็นบทละครเวที ช่ือเสียงของ โรมีโอ จเูลียต และ เวโรนา  น าท่านแวะถ่ายภาพ 

บา้นของจเูลียต (Casa di Giulietta) คือบา้นเลขท่ี 27 ถนน Via Cappello Casa 

di Giulietta ซ่ึงแทจ้ริงแลว้บา้นหลงัน้ี เคยเป็นของตระกูล Cappello เป็นความ

บงัเอิญท่ีช่ือตระกูลคลา้ยคลึงกับตระกูล Capulet ของจูเลียต แต่ดว้ยความท่ี

กระแสของละครดัง คนก็เลยอินจัด เมืองน้ีก็เลยถูกพัฒนาใหเ้ป็นท่ีท่องเท่ียว 

อยา่งไรก็ตามบา้นหลงัน้ีสรา้งขึ้ นตั้งแต่ศตวรรษท่ี13 และไดท้ าการปรบัปรุงใหม่

ในศตวรรษท่ี 20 โดยเพ่ิมระเบียงซ่ึงเป็นท่ีท่ีโรมิโอสารภาพรกักบัจเูลียตในบท

ประพันธ์  จากน้ันน าท่านไดถ่้ายภาพและเดินเล่นบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง 

(PIAZZA DELL ERBE) เป็น Market Square ท่ีสวยงาม เป็นท่ีชุมนุมของ

ชาวบา้นมาตั้งแต่ยุคโรมัน ตึกท่ีรายลอ้มสี Pastel หวานๆ มีรา้นรวงเล็กๆ 

ลักษณะเหมือนตลาด จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโบลซาโน่ (184 กม.) 

เมืองหลวงของจงัหวดัทิโรลใตท้างตอนเหนือของประเทศอิตาลี ซ่ึงไดร้บัโหวต

เมื่อปี ค.ศ.2014 วา่เป็นเมืองท่ีมี คุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของประเทศ  

 

เเที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  

 

อาหารจีน 
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บ่าย น าท่านแวะถ่ายภาพ โบสถโ์บลซาโนดูโอโม (Bolzano Duomo) โบสถส์ าคญั

ประจ าเมืองท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากจตุัรสัมากนัก สรา้งขึ้ นเมื่อศตวรรษท่ี 15 อิสระให้

ท่านเดินชมเมืองน่ารักแห่งน้ีตามอัธยาศัย จากน้ันแวะถ่ายภาพจัตุรัส Piazza 

delle Erbe ณ ใจกลางเมือง เดินลดัเลาะชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมือง (Piazza 

Walther) นอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นอาหารและคาเฟ่ เพ่ือรองรบันักท่องเท่ียว

แลว้ ยงัมีตลาดกลางเมืองท่ีขายทั้งอาหารสด ผัก และผลไม ้รวมถึงของช าร่วย

ต่างๆอีกดว้ย  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
 FOUR POINT BY SHERATON หรือเทียบเท่า BOLZANO 

วนัที่สี่ โบลซาโน่-ออร์ตเิซ่-บรายเอียซ-มิซูลินา-กอร์ตนิา ด ิอัมปาซโซ  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองออรติ์เซ่ (69 กม.)เมืองหน้าด่านก่อนเดินทางเขา้

สู่เขตอุทยานโดโลไมท ์ลอ้มรอบดว้ยหุบเขามากมาย ท าใหบ้รรยากาศของเมือง

ตากอากาศแห่งน้ีอุดมไปดว้ยความร่มร่ืน และดึงดูดนักท่องเท่ียวอย่างมากมาย 

ไดเ้วลาน าท่าน นัง่กระเชา้ Alpe di Siusi ขึ้ นสู่ท่ีราบสูง Seiser Alm ซ่ึงถูกขนาด

นามว่าเป็นท่ีราบสูงบนภูเขาท่ีใหญ่ท่ี สุดในทวีปยุโรป ท่านจะได้สัมผัส

ทศันียภาพอนังดงามของหุบเขารอบดา้นท่ีโอบลอ้มภายในอาณาเขตของอุทยาน

แห่งชาติโดโลไมท์ ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวของประเทศอิตาลีท่ีได้

รับรองเป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) อิสระใหท่้านเก็บภาพ

บรรยากาศความประทับใจก่อนเดินทางกลับลงสู่เมืองออร์ติเซ่ (***การ

ใหบ้ริการของกระเชา้ข้ึนกบัสภาพความพรอ้มของสภาพอากาศและกระเชา้

เปิดใหบ้ริการถึง 05 พ.ย.2561 ***) 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชม ทะเลสาบบรายเอียซ (Braies)ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

FANES SENNESBRAIES เขตป่าสงวนท่ีใหญ่ท่ีสุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมทเ์พ่ือ

ชมความงดงามของทะเลสาบบรายเอียซ Braies ว่ากันว่า ท่ีน่ีเป็นประตูสู่

ดินแดนใตภิ้ภพตามต านานภาษาละตินว่า ทุกๆรอ้ยปีในคืนพระจนัทรเ์ต็มดวง

เจา้หญิงในต านานจะออกมาจากเนินเขา SASS DIA PORTA ภาษาลาติน

หมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรือรอบๆทะเลสาบ พรอ้มส่งเสียงแตรท่ีดงั

กึกกอ้งไปทัว่ เทือกเขาโดโลไมท์บา้งก็ว่า ครั้งหน่ึงเคยมีถ ้าตรงเนินเขาก่อนจะมี

หินถล่มปิดปากถ ้า เหมือนจะฝังเจา้หญิงไวข้ดัขวางไม่ใหคื้นความรุ่งโรจน์แก่

อาณาจกัรของพระองคต์ลอดกาล ทะเลสาบ Braies ตั้งอยู่ริมขอบทางทิศเหนือ

ของอุทยานมีทางเดินอย่างดีเป็นวงกลมรอบทะเลสาบ อิสระใหท่้านไดช้มและ

เก็บภาพความประทับใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูรินา Misurina 

Lake (35 กม.) อีกหน่ึงทะเลสาบช่ือดงัในอุทยานแห่งชาติโดโลไมท ์ตั้งอยู่ท่ี

ระดับความสูง 1,754 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซ่ึงมีความโด่งดงัเร่ืองภาพวิว

ภูเขาสะทอ้นน ้าในวนัฟ้าใส ดึงดูดใหนั้กท่องเท่ียวมากมายไม่พลาดท่ีจะแวะมา
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เยือนทะเลสาบแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรต์ีนา ดิ อัมเปซโซ 

Cortina d I Ampezzo (15 กม.)  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพืน้เมือง 
 HOTEL ANCORA หรือเทียบเท่า CORTINA D’AMPEZZO 

วนัที่หา้ กอร์ตนิา ด ิอัมปาซโซ-เวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า-เมสเตร  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองเมสเตร (160 กม.) (Venice Mestre)ฝัง่แผ่นดินใหญ่  

เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งขึ้ นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวน

มากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก 

เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสุดน าท่าน

เดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือน

ของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็น

เมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น 

“ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเช่ือม

ถึงกนักว่า 400 แห่ง เดินทางสู่เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวสนิสระ

หว่างทางท่านจะไดช้มอนุเสาวรียข์องพระเจา้วิคเตอรเ์อมานูเอลท่ี 2 บิดาของ

ชาวอิตาเล่ียน ชมจตุรสัเซนตม์ารค์ (ST MARK’s SQURE)ชุมชนท่ีใหญ่สุดของเว

นิซ ตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองเวนิส และเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายภาพมาก   ท่ีสุดในโลก 

ใหท่้านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจ Bridge Of Sighs ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง 

Doge Palace”ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทับของเจา้ผูค้รองนครเวนิสใน อดีต อีกทั้งยงั

เป็นศนูยก์ลางของการปกครองของแควน้ในยุคสมยัน้ันอีกดว้ย   

อิสระใหท้่านไดร้บัประทานอาหารเที่ยงดว้ยตนเอง  

 

บ่าย น าท่านล่องเรือกอนโดล่า เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส สู่แกรนด์คาแนล 

คลองท่ีกวา้งท่ีสุดของเกาะ และงานก่อสรา้งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอจัฉริยะ

ดา้นสถาปัตยกรรมท่ีสะพานเรียลอลัโต ้(ใชเ้วลา 30 นาที) ชมสะพานริอลัโต 

(RIALTO BRIDGE) สรา้งขึ้ นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 สะพานน้ีมีประวติัท่ีน่าสนใจ

เพราะเป็นสะพานท่ีทอดขา้มแกรนดค์าเนลเพียงแห่งเดียวมายาวนานเป็นพนัปี 

เดิมเป็นสะพานไม ้ปัจจุบันปรับปรุงซ่อมแซมใหม่เป็นสะพานหินแข็งแรง 

จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ.1854 จึงมีการสรา้งสะพานแห่งใหม่ขา้มแกรนด์คะแนล

เพ่ิมขึ้ น สะพานริอลัโตนับว่าเป็นอีกสญัลกัษณท่ี์ส าคญัของเวนิส ชมจตุัรสัเซนต์

มารโ์ค (Piazza San Marco) ท่ีมีโบสถเ์ซนตม์ารค์(St. Mark’s Basilica)เป็น

ฉากหลงั สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระใหท่้านไดม้ีเวลาเท่ียวชม

เกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น  เพ่ือชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนคร เวนิส, ชมโบสถซ์าน

มารโ์ค, เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศัย อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มูราโน่ ,

หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟ  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง

แผ่นดินใหญ่เมสเตร  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
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 HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA หรือเทียบเท่า MESTRE 

วนัที่หก เมสเตร- ฟลอเรนซ-์ จตัรุสัซินยอเรตตา-มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิ 

ออเร-สะพานเวคคิโอ–ออรวี์เอโต ้

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ ์(262 กม.) เมืองท่ีไดข้ึ้ นช่ือว่าหากมาอิตาลี

แลว้ไม่ไดม้าเยือนฟลอเรนซก็์เหมือนว่ายงัมาไม่ถึงอิตาลีอย่างแทจ้ริง เมืองสวย

อนัดับ 1 ของอิตาลีเมืองเก่าท่ีมีความเจริญสูงสุดในศตวรรษท่ี 13-16 เมืองท่ี

ถือเป็นตน้ก าเนิดของชาวอิตาลีเป็นเมืองท่ียังคงความสวยงามและมีการอนุรกัษ์

ไวไ้ดอ้ย่างดีเมืองทั้งเมืองเต็มไปดว้ยศิลปะโดยเฉพาะศิลปะยุคเรเนสซองสเ์ป็น

ยุค ท่ีศิลปะเฟ่ืองฟูท่ีสุด เมืองน้ียงัเป็นเมืองเกิดของเหล่าศิลปินอัจฉริยะของโลก

มากมายไมว่า่ จะเป็น ลีโอนาโดดาวนิ ช่ี,ไมเคิล แองเจิลโล,กาลิเลโอ ,ดงัเต,้และ

ศิลปินช่ือดังอีกมากมายจึงถือว่า เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญ และเป็นเมืองท่ี

นักท่องเท่ียวจากทัว่โลกอยากมาเยือนสกัครั้งหน่ึงในชีวิตเป็นเมืองท่ีว่า กนัวา่ มี

ววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศอิตาลีและยงัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นเมือง

มรดกโลก(Unesco)อีกดว้ย  

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารจีน 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายภาพ จตุรสัซินยอเรตตา (Piazza Della Signoria) จตุรสักลาง

เมืองซ่ึงปัจจุบัน เป็นศาลาว่าการเมือง ณ จตุรัสแห่งน้ีท่านจะไดพ้บกับศิลปะ

มากมายอาทิเช่น รูปป้ันเดวิดจ าลอง ท่ี เหมือนของจริงทุกประการชม

สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของเมืองและไมม่ีท่ีไหนเหมือน จากน้ันแวะถ่ายภาพท่ี 

มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิ ออเร (Santa Maria Dell Fiore) มหาวิหารท่ีมี

ยอดโดมขนาดใหญ่เป็นอีกหน่ึงสญัญาลักษณ์ของเมือง หอศีลจุ่มท่ีมีความสวย

ความงาม ชมสะพานเวคคิโอ (Vecchio Bridge) หรือสะพานทองค า สะพาน

ขา้มแม่น ้าอารโ์น แห่งแรกของเมือง อิสระใหทุ้กท่านถ่ายรูป หรือเลือกชอ้ปป้ิง

สินคา้มากมาย ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองออรวี์เอโต ้Orvieto 

(167 กม.)  เมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูใ่นแควน้อุมเบรีย (UMBRIA) ซ่ึงมีประวติัศาสตร์

ยาวนานกวา่พนัปี  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพืน้เมือง 
 PLAZZO PICCOLOMINI หรือเทียบเท่า ORVIETO  

วนัที่เจ็ด ออรวี์เอโต-้กรุงโรม–มหาวิหารเซนตปี์เตอร-์โคลอสเซียม-บนัไดสเปน   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันแวะถ่ายภาพท่ี วิหารออรวี์เอโต ้(Duomo Di Orvieto) สญัลกัษณแ์ห่ง

เมืองออรว์ีเอโต ้ซ่ึงนับว่าเป็นวิหารท่ีมีความสวยงามเป็นอนัดับตน้ๆในประเทศ

อิตาลี เร่ิมสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1290 รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสาน

ระหว่างรูปแบบกอธิค และโรมาเนสก์ จากน้ันน าท่านเดินรอบๆบริเวณจตุัรัส

ของวิหารออรว์ีเอโต ้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงโรม (120 กม.) เมืองหลวงและ
เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกต่าง
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เดินทางไปกรุงโรม เพ่ือช่ืนชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวติัศาสตรแ์ห่ง

ความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝัง่แม่น ้าไท

เบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของอารย

ธรรมตะวนัตกและในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก   

อิสระใหท้่านไดร้บัประทานอาหารเที่ยงดว้ยตนเอง 

บ่าย น าท่านเขา้ชม สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) สนามกีฬากลางแจง้

ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม และ 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกในยุค

ประวติัศาสตร์ ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นมรดกของชาวโรมนัโบราณ เด่นในแง่

สถาปัตยกรรม สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 50 ,000 คน มีการออกแบบอย่าง

ชาญฉลาดโดยสรา้งใหส้นามกีฬามี ลกัษณะเป็นรูปวงรี เพ่ือใหผู้ช้มรูสึ้กเขา้ใกล้

นักกีฬา และมีการออกแบบทางระบายน ้าเพ่ือไม่ใหน้ ้าท่วมขงัในสนามขณะเกิด

ฝนตก ถือ   เป็นตน้แบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบนั เชิญชมความยิ่งใหญ่ใน

อดีตของจักรวรรดิโรมนัโบราณ ท่ีมีอายุกว่า 2,500 ปีมาแลว้ แวะถ่ายภาพ  

น ้าพุเทรวี (Trevi Fountain) เป็นน ้าพุท่ีตั้งอยู่ท่ีเทรวี ริโอเนในกรุงโรมใน

ประเทศอิตาลี เป็นน ้าพุท่ีมีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกวา้ง 19.8 

เมตร (65 ฟุต)และน ้าพุแบบบารอคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงโรม เชิญชมความงดงาม

ของ "น ้ าพุเทรวี่" ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถโยนเหรียญ เพ่ือขอให้ได้เดินทาง

กลบัมาท่ีกรุงโรมอีก มีต านานเล่าว่า หากหนัหลงัแลว้โยนเหรียญลงน ้าพุเทรวี 

แลว้อธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมากรุงโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวงั แวะถ่ายภาพ ย่านบนัได

สเปน (Spanish   Step) ถูกเรียกช่ือตามสถานทูตสเปน ซ่ึงตั้งอยู่ ณ บริเวณน้ัน 

ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ช่ือ Francesco de Sanctis เร่ิม

สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1723 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1725 ถือเป็นสญัลกัษณอี์กอย่างหน่ึง

ของกรุงโรม และยงัเป็นแหล่งพบปะของหนุ่มสาว ผูค้นชอบท่ีจะมานัง่เรียงราย

บนบนัไดแห่งน้ี อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม และของช าร่วยช่ือดงั

ของกรุงโรมอนัมีช่ือเสียง ยา่นบนัไดสเปน   

 

17.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม 

ประเทศอิตาลี 

 

22.00 น. “เหิรฟ้าสู่อาบดูาบี" โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY084    
วนัที่แปด กรุงเทพฯ  

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 
08.50 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY408    

18.25 น. 

 

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่20 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

       68,900.- 

10,000.- 
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 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

68,900.- 

68,900.- 

20,000.- 

          - 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 02 ก.ค. 2561 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 

บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อาบดูาบี-มิลาน//-โรม-อาบดูาบี-กรุงเทพฯ  

 โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ  
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ ประเทศอิตาลี ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 35 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 16 ยูโร (ขึ้ นอยู่กบัความ
พึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเว ้น

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
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 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับ

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ี

พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั  หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท + คา่วีซ่า (ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั  หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วนั  หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุ

ก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย 

เพ่ือน าไปอา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัด หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา 

หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm 

หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รปู (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3.ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.ส าเนาใบสูติบัตรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

5.ส าเนาทะเบียนสมรส  

6.ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

7.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  

8.หลักฐานการเงิน โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่านั้น พรอ้มถ่ายส าเนาจากสมุดเงินฝาก

ส่วนตวัยอ้นหลงั 3 เดือน พรอ้มหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลข

บญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

9.หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีอนุมัติใหล้าหยุด พรอ้ม

ประทบัตราของบรษิทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 
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กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

 ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง

เซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 

พรอ้มประทบัตราสถาบนั 

เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรับรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร  ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย 

ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่(พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อ

หนา้เจา้ที่รบัยืน่วีซ่า 

กรณีเป็นแม่บา้น  

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต) ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้ในกรณี

ท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยจากสามี เป็นภาษาองักฤษ (พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนั

เดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต  า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเ สื่อมเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับ

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ

โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง
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ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ือง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น

ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บรษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง............................................ 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์................................................. 

โทรศัพทม์ือถือ..................................แฟกซ์................................อเีมลล์..................................... 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 30,000   บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 
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        ลงช่ือ............................................................ผู้จอง      
              (............................................................) 
        วันที่................................................ 


