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 • สวนนํ้าพทุโิวลี่ สวนตน้แบบของอิตาล ี

• ชมสีสนับา้นเรอืน ณ ชิงเกว่ แตรเ์ร ่

Alpe di Siusi• อุทยานแห่งชาต ิDolomite ธรรมชาตสิวยงาม ขึ้ นกระเชา้  ไดร้บั UNESCO 

• ทะเลสาบบรายเอียซ ประตสูู่ดินแดนใตภ้ภิพ ชมทศันียภาพอนัสวยงาม ทะเลสามิซูลิน่า 

• ชมทะเลสาบกาดาร ์เมืองเซอรมิ์โอเน่ เมืองสวยระดบั UNESCO 

• พเิศษ!! Michelin Star  

• รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารถํ้า 

• พเิศษ พกัคา้งคืนโรงแรมปราสาท 1 คืน 

กาํหนดการเดินทาง 

มีนาคม 28 มีนาคม – 09 เมษายน 2562 149,900.- 

เมษายน 14 – 26 เมษายน 2562 149,900.- 

เมษายน 25 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2562 149,900.- 

พฤษภาคม 16 – 28 พฤษภาคม 2562 149,900.- 

มิถุนายน 06 – 18 มิถุนายน 2562 149,900.- 

กรกฎาคม 11 – 23 กรกฎาคม 2562 149,900.- 

ตารางเทีย่วบิน 

วนับิน เมือง CODE เทีย่วบิน เวลา ระยะเวลา 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ-โรม BKK-FCO TG944 00.01– 06.00 11.28 ชม. 

วนัทีส่ิบสอง มิลาน-กรุงเทพฯ MXP-BKK TG941 14.05–05.55(+1) 10.30 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 

เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย ์ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 4 แถว H-J 

 

วนัทีส่อง โรม-ทโิวลี่-นาโปลี-โพสิตาโน-อะมลัฟี  

00.01 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงโรม" โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG944    

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟิอูมิชิโน่ กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม 
เพื่อช่ืนชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่
ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝัง่แม่น้ําไทเบอร์
ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรม
ตะวนัตกและในอดีตไดเ้ป็นอาณาจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก   

 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองทิโวลี่ (Tivoli) (ระยะทางประมาณ 30 
กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กๆท่ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงโรม ท่ีมีช่ือเสียงดา้นเมือง
โบราณและวิลล่าพกัตากอากาศของชนชั้นสูงในสมยัก่อนของอิตาลีท่ีสวยงาม
อลังการและทรงคุณค่าจนไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO 
หลายแห่ง  
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 จากน้ันนําท่านชม สวนนํ้าพุทิโวลี่ (Vila D’ Este) เป็นสวนตน้แบบของ Italy 
ท่ีมีตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล และน้ําพุมากมาย ท่ีถูกสรา้งมาหลายรอ้ยปี โดย
ไม่มีเคร่ืองมือเคร่ืองไม้หรือป้ัมน้ํา น้ําพุทุกอันเกิดจากกลไกของช่างคน
อิตาเล่ียนในสมยัโบราณ ท่ีคาํนวณแรงดนัน้ําและแรงโน้มถ่วงของโลก 

 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองเนเปิลส ์(Naples) (ระยะทางประมาณ 215 
กิโลเมตร) หรือท่ีนิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีก
หน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทําอาหาร ท่ีไดร้ับการ
ยอมรับจากทัว่โลก โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลส์ยังเป็น
ศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และได้รับการข้ึน
ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก (Unesco) ใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี 1995 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพื้ นเมือง 

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองโพสิตาโน (Positano) (ระยะทางประมาณ 60 

กิโลเมตร) ตั้งอยู่ในเขตพื้ นท่ีของ Campania ประเทศอิตาลี นําท่านเท่ียวชม

ตวัเมืองซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งอยู่รายเรียงบนผาหินท่ีเปิดหน้าลงสู่ทะเล โพสิตาโนเดิม

เป็นเมืองท่าในการปกครองของแควน้อะมลัฟี มีฐานะรํา่รวยอย่างมากในยุค

กลาง จุดเร่ิมตน้ของการดึงดูดนักท่องเท่ียวทัว่โลกมาจาก John Steinbeck 

เจา้ของรางวลัโนเบลดา้นวรรณคดี ไดเ้ผยแพร่เร่ืองราวของเมืองใน Harper's 

Bazaar ในปี 1953 เมืองท่ีไรซ่ึ้งท่ีราบแห่งน้ีเต็มไปดว้ยบา้นเรือนท่ีสรา้งกนัอยู่

บนหน้าผาสูงชนั ไล่เรียงกันลงมาเป็นแถบ โพสิตาโนจึงกลายเป็นเมืองทรง

เสน่ห ์

 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอะมัลฟี (Amafi) (ระยะทางประมาณ 30 

กิโลเมตร) จุดหมายปลายทางฝันของเสน้ทางสายอะมัลฟีโคสต์ ท่ีสวยงาม

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ทําใหท้ั้งศิลปิน, นักกวี, 

นักเขียน ต่างหลัง่ไหลมาเยือนกันเป็นเวลานับศตวรรษมาแลว้ เอกลักษณ์

เฉพาะของบา้นเรือนท่ีปลูกเรียงลดหลัน่ตามหน้าผาสูง เหนือน้ําทะเลอนักวา้ง

ใหญ่ สวยงามจนยากท่ีจะพรรณนา อิสระใหท่้านเพลิดเพลินในเมืองอนัแสนโร

แมนติกแห่งน้ี  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้ นเมือง 

 NH GRAND CONVENTO DI AMAFI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ AMAFI 

วนัทีส่าม อะมลัฟี-ปาเอสตมุ-คาสเตลเมซซาโน่-มาเทรา่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองปาเอสตุม (Paestum) (ระยะทางประมาณ 

75 กิโลเมตร)  ซ่ึงเป็นเมืองโบราณเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งสมยักรีกโบราณ ก่อตั้ง

ข้ึนในปี 600 ก่อนคริสตกาล ใชช่ื้อเมืองดั้งเดิมแบบกรีกว่า Poseidonia มรดก

โลกแห่งองคก์ารยูเนสโกใ้นปีค.ศ.1997   

 

 นําท่านชมแหล่งโบราณคดีท่ามกลางซากปรักหักพังของวิหาร 3 หลัง 

ประกอบดว้ย วิหารอาธีน่า(Athena), วิหารเฮร่า (Hera) และวิหารโพไซดอน 

(Poseidon) โดยวิหารอาธีน่ามีขนาดเล็กท่ีสุด และตั้งอยู่โดดเด่ียวห่างออกไป 

ขณะท่ีอีก 2 วิหารน้ันตั้งอยู่คู่กัน ซ่ึงวิหารเฮร่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่
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ท่ีสุดในบรรดาวิหารทั้งสามแห่งน้ี นอกจากน้ียงัมีซากอาคารบา้นเรือน รวมถึง

พื้ นกระเบ้ืองโมเสคช้ินเล็กๆ, โรงมหรสพกลางแจง้แอมพิเธียรเ์ตอร์ ขนาดเล็ก, 

โรมนัฟอรัม่ และอ่ืนๆ 

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  อาหารพื้ นเมือง 

 นําเดินทางสู่หมู่บา้นคาสเตลเมซซาโน่ (CASTELMEZZANO) (ระยะทาง

ประมาณ 130 กิโลเมตร)  เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดโพเทนซ่า

(POTENZA) ในแควน้บาซิลิกาตา้ (BASILICATA)  หน่ึงใน 20 แควน้ของ

ประเทศอิตาลี เมืองน้ีถูกจัดใหเ้ป็นหน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี 

สรา้งอยู่ในหุบเขา เป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น มีประชากร

อาศยัอยู่ประมาณ 900 คน แรกเดิมเป็นถ่ินฐานของชาวกรีกราวศตวรรษท่ี 5-

6 แต่การเขา้ไปชมเมืองแสนสวยแห่งน้ีก็ไม่ธรรมดา ตอ้งลอดผ่านอุโมงค ์ขา้ม

ช่องเขา เพื่อเขา้สู่ดินแดนท่ีน่าคน้หาแห่งน้ี   

   

 จากน้ันนําเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองมาเทร่า (MATERA)(ระยะทางประมาณ 

85 กิโลเมตร)  เมืองโบราณเล็กๆ ทางตอนใตข้องอิตาลีท่ีน้อยคนนักจะรูจ้กั 

เป็นอีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงตั้งอยู่ในแควน้

บาซีลีกาตา (Basilicata) ของประเทศอิตาลี  เมืองมาเทรา ไดร้ับขนานนามว่า

เป็นเมืองใตดิ้นหรือ เมืองมนุษยถ์ํ้า เมืองน้ีสรา้งอยู่ในหินและผูค้นอาศยัอยู่ใน

บา้นหินโบราณท่ีเป็นถํ้า เรียกว่า ซาสซี (SASSI) มานานหลายศตวรรษ ซ่ึง

องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก เดินทางถึงเมืองมาเทรา   

นําท่านชมเมืองมาเทรา เมืองน้ีจะมีสองส่วนคือส่วนเมืองเก่า และส่วนเมือง

ใหม่ท่ีรฐับาลพยายามอพยพผูค้นใหม้าอยู่ท่ีเมืองใหม่ แต่ก็ยงัมีพลเมืองบางส่วน

ยงัคงอาศยัอยู่ในถํ้าหินของเมืองเก่า    

นําท่านชมย่านเมืองเก่า สมัผสัชีวิตท่ามกลางเขาวงกตท่ีมีทางเดินขนาดเล็กท่ีปู

ดว้ยหิน บนัไดสูงชนั และถนนท่ีคดเค้ียว ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคาร

บา้นเรือนอนัแสนเก่าแก่ ไม่มีสถาปัตยกรรม หรือพระราช วงัท่ีสวยงามใดๆ มี

แต่บา้นช่องท่ีมีอยู่ตามถํ้าท่ีเรียกกนัว่า ซาสซี (Sassi) และ โบสถร์ูเปสเตรียน 

ท่ีขุดไว ้ตามโขดหินในยุคก่อนประวติัศาสตร ์ยูเนสโกไดก้าํหนดใหเ้ป็นถ่ินฐานท่ี

มีวฒันธรรมท่ีควรเก็บรักษาจนไดข้ึ้นเป็นมรดกโลก  นําท่านเขา้ชมบา้นถํ้าหิน 

(Casa Grotta di vico Solitario) สมัผสัความเป็นอยู่ของมนุษยถ์ํ้าแห่งเมืองน้ี 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพื้ นเมือง 

 HOTEL DEL CAMPO  หรอืเทยีบเทา่ MATERA 

วนัทีส่ี่ มาเทรา่-อลัเบโรเบลโล-บาร ี  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองอลัเบโรเบลโล (ALBEROBELLO) (ระยะทางประมาณ 

70 กิโลเมตร)  ตั้งอยู่ในแควน้ปูลยา (อิตาลี: Puglia) หรือ อะพิวเลีย 

(องักฤษ: Apulia มาจากภาษากรีก) ทางทิศตะวนั ออกเฉียงใตข้องอิตาลี เป็น

เมืองท่ีอยู่เกือบปลายเกือกของอิตาลี จึงมีทะเลลอ้มรอบอยู่ใกล้ๆ  เดินทางถึง 
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เมืองอลัเบโรเบลโล 

นําท่านชม หมู่บา้นกระโจมหิน (TRULLI VILLAGE) หมู่บา้นเก่าแก่ รูปทรง

แปลกตา มีเอกลักษณ์ทางดา้นสถาปัตยกรรมซ่ึงมีหลังคาบา้นเป็นรูปทรง   

กรวยเกือบทุกหลงั  ถา้เดาจากรูปร่าง อาจคิดว่าอยู่ท่ีแอฟริกาเป็นแน่ แต่ท่ีแท้

มนัอยู่ในอิตาลี การท่ีมีรูปทรงแบบน้ี ท่ีจริงก็มีเคา้โครงมาตั้งแต่สมยัโบราณ 

เพราะเป็นบา้นท่ีมีวิวัฒนาการ การตั้งถ่ินฐานของคนแถบ Greece, Egypt, 

Sardinia and Sicily รอบๆทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน มีการตั้งบา้นเรือนแบบน้ีมา

ตั้งแต่ราวศตวรรษท่ี 14-15 การท่ีบา้นเมืองดูโบราณๆน้ัน เพราะวสัดุท่ีใช ้ 

สรา้งบา้นเขาใชว้สัดุจากธรรมชาติ ท่ีหาไดร้อบๆนั่นเอง และการก่อสรา้งก็

ง่ายๆ ไม่สลับซับซอ้น แต่ก็ยงัไม่วายมีตาํนาน เกี่ยวกบัการก่อสรา้งรูปแบบน้ี

ว่า เกิดจากการตั้งกฎของ Count of Conversano ท่ีเป็นผูม้ีอํานาจในการ

ควบคุมการก่อสรา้งในสมัยก่อน เขาออกกฎใหก้ารก่อสรา้งในยุคน้ัน ใชหิ้น

เรียงซอ้นกนั โดยไม่ใชป้นูก่อ เพื่อใหง้่ายต่อการร้ือถอน เพื่อหลีกเล่ียงการเสีย   

ภาษี เอกลักษณ์อย่างหน่ึงของบา้นแถบเมดิเตอร์เรเนียนน้ีคือ การใชสี้ง่ายๆ 

ดว้ยสีขาวเพียงสีเดียว ไม่นิยมความแตกต่างโดดเด่นท่ีตอ้งไม่เหมือนใคร 

หมู่บา้นทั้งหมู่บา้นจึงมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นภาพรวมท่ีน่าชม 

และแปลกตามาก    

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพื้ นเมือง 

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  เมืองบารี (Bari) (ระยะทางประมาณ 55 

กิโลเมตร) เมืองท่ีอยู่ ใกล้กับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า

“แคลิฟอร์เนียตอนใตข้องอิตาลี” เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้น

การคา้ เป็นศูนย์กลางการเดินเรือและศูนยก์ลางของอาณาจักรไบแซนไทน์

ทางตอนใตข้องอิตาลี  เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เน่ืองดว้ย

เซนตนิ์โคลสัมาจาริกแสวงบุญท่ีเมืองน้ี  ในสมยัสงครามโลกครั้งท่ี 2 เมืองได้

ถูกทาํลายดว้ยระเบิดไดนามิค  และไดท้าํการบรูณะสรา้งเมืองข้ึนใหม่ ปัจจุบนั

จึงเห็นบา้นเรือนท่ีทนัสมยัอยู่เป็นจาํนวนมาก  แต่ยงัคงสามารถเห็นซากความ

เจริญในอดีตท่ียงัคงเหลือไว ้

    

 นําท่านชมปราสาทซูโว (Svevo Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

อาํนาจมืด (Dark Symbol of Power) ตวัปราสาทสรา้งข้ึนในศิลปะแบบนอร์

แมน-สวาเบียน ระหว่างปี 1501-1523 โดย อิซเบลแห่งอารากอน และ โบ

นา สฟอร์ซา เจา้หญิงแห่งบารี สรา้งข้ึนเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ

จักรวรรดิโรมันในอดีต นําท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทท่ีมีป้อม

ปราการลอ้มโดยรอบ  

 

คํา่ พเิศษรบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารถํ้า พรอ้มชมวิวทะเล  

(Grotta Palazese) 

อาหารพื้ นเมือง 

 UNA HOTEL REGINA BARI หรอืเทยีบเทา่ BARI 

วนัทีห่า้ บาร-ีอสัโกลีปีเชโน-กรอตตามเมเร-แอนโคนา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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08.00 น. นําท่านเดินทางสู่เมืองอัสโกลีปีเชโน (Ascoli Piceno)ระหว่างทางใหท่้านได้

ชมทศันียภาพของทะเลอะเดรียติคอนัแสนงดงาม (ระยะทางประมาณ 405 

กิโลเมตร)  มีประชากรไม่ถึง 5,000 คน เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีความรํา่รวยทาง

ประวติัศาสตร์ และยงัเป็นอีกเมืองท่ีข้ึนช่ือเร่ืองพิซซ่าและนมผ้ึง นําท่านผ่าน

ชม หาดเซนตเ์บเนดิกต ์ตรอนโต ้(San Benadetto Del Tronto) ซ่ึงเป็นหาด

ท่ีเต็มไปดว้ยตน้ปาล์ม และเป็นท่ีนิยมในการพกัผ่อนในช่วงซัมเมอร์ของชาว

อิตาลี    

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร อาหารพื้ นเมือง 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กรอตตามเมเร (Grottammare) เป็นเมืองเก่าท่ี

ประกอบไปดว้ยกาํแพงหินท่ีปกคลุมไปดว้ยตน้มะกอกและตน้องุ่น  นําท่านชม 

หมู่บา้นโบราณ (Grottammare Alta) เป็นหมู่บา้นท่ีมีตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 และ

เป็นท่ีตั้งของโบสถ์เซนต์มาติน ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีมีรูปแบบเรียบง่าย ภายใน

ตกแต่งดว้ยดอกไม ้ซ่ึงเคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของสมเด็จพระสนัตะปาปาอเล็กซาน

เดรียท่ี 3 จากนั้นนาํทา่นแวะชมโบสถเ์ซนตล์ูเซีย (Santa Lucia) เป็นโบสถ์

เก่าแก่ท่ีสรา้งข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองแอนโค

นา (Ancona)  (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร) อันโคนาเมืองชายฝั่ง

ทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองท่าท่ีสําคัญอีกหน่ึงแห่งของอิตาลีเป็นอีกหน่ึง

เสน้ทางหลักของอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งยังเป็นท่าเรือสาํหรับเช่ือมต่อกับ

ประเทศโครเอเชีย ในเมืองอนัโคนายังมีกล่ินอายของประวัติศาสตร์ และยัง

เต็มไปดว้ยรา้นพิซซ่า รา้นกาแฟ ท่ีทาํใหเ้มืองน้ีมีชีวิตชีวาข้ึนอีกดว้ย อิสระให้

ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั     

   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม อาหารพื้ นเมือง 

 NH ANCONA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ANCONA 

วนัทีห่ก แอนโคนา-ซานมารโิน-ราเวนนา-โบโลญญา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองซานมาริโนหรือ นครรัฐซานมาริโน (San 

Marino) (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร) รัฐอิสระเล็กท่ีอยู่ในเขตของ

ประเทศอิตาลี นับว่าเป็น 1 ในประเทศท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก เช่นเดียวกบั 

ลิคเท่นสไตน์ วาติกนั และโมนาโค มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบเมดิเตอร์เร

เนียนกล่าวคือ สภาพอากาศมักไม่ร ้อนหรือหนาวเย็นจนเกินไปนัก ถือว่า

สภาพอากาศกาํลงัดีและทอ้งฟ้าก็สดใสตลอดทั้งปีอีกดว้ย ดงัน้ัน อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวในประเทศจึงถือว่าเป็นแหล่งรายไดท่ี้สาํคญัอนัดบัตน้ ๆ เพราะ

ไม่มีมรสุมใด ๆ เขา้มาเป็นอุปสรรคใหต้อ้งมีเหตุชะลอหรือสะดุดนัน่เอง 

 

 นําท่านชม วิหารนักบุญมารีโน (Saint Marino Cathedral) ซ่ึงเป็นผูส้ถาปนา

และองค์อุปถมัภ์ของรัฐซานมารีโนมาตั้งแต่เร่ิมแรก โดยเป็นอาคารหินแบบ

โรมนัท่ีมีความเก่าแก่และสวยงามอย่างมากแมจ้ะอายุอานามมากแลว้แต่ก็ยงั

ได้รับการบูรณะให้ความสวยงามอยู่ เป็นประจํา ปัจจุบันยังเป็นสถานท่ี
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ประกอบพิธีกรรมในคริสตศ์าสนาอยู่ 

 นําท่านชม ป้อมปราการกูไอตา (Guaita Tower) ซ่ึงตั้งอยู่ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด

ของซานมารีโนน้ันก็คือ ตาตีโน โดยมีความสูงจากระดับน้ําทะเลถึง 755 

เมตร ใชเ้ป็นฐานทัพสาํคญัของซานมารีโนในอดีต โดยมีหอคอยกูไอตา ท่ีสูง

เด่นเป็นสง่าอย่างมาก เพราะสร้างอยู่บนหน้าผาสูง สามารถมองเห็นวิว

ทิวทศัน์ไดอ้ย่างชดัเจนอย่างมาก โดยมนัเป็นงานสถาปัตยกรรมในแบบโรมนั

ท่ีมีอายุมากกว่าพนัปีมาแลว้   

 

 นาํทา่นชม ป้อมเชสตา (Cesta Tower) ซ่ึงเป็นป้อมปราการและค่ายทหาร

อีกแห่งของซานมารีโน ท่ีปัจจุบนัน้ันไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดั

แสดงเร่ืองราวของซานมารีโนโดยมีวตัถุโบราณจาํนวนมากจดัแสดงอยู่ท่ีน่ี 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมือง 

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองราเวนนา (Ravenna) (ระยะทางประมาณ 80 

กิโลเมตร) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลี นับว่าเป็นเมืองท่ีมี

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแสนจะสวยงามอีกแห่งของอิตาลี โดยมีช่ือเสียงอย่างมากใน

เร่ืองของกระจกโมเสก ว่ากนัว่า เมืองแห่งน้ีมีความสวยงามและน่าสนใจของ

อาคารหลายต่อหลายแห่งดว้ยกนั โดยมีความลงตวักบัสถาปัตยกรรมท่ีมีความ

งดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียว นับว่าเป็นอีกหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวของอิตาลี

ท่ีมีความสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

 

 นําท่านเขา้ชมหอศิลป์นีโอเนียน (Neonian Baptistry) สรา้งข้ึนในสมัย

ศตวรรษท่ี 4 โดยมีโครงสรา้งท่ีมีความสวยงามอย่างมากและเหลืออยู่เพียง

แห่งเดียวในราเวนนา โดยเป็นลกัษณะของรูปทรงแปดเหล่ียมและสรา้งมาจาก

อิฐสีแดง โดยภายในน้ันมีการตกแต่งดว้ยดว้ยกระจกโมเสกท่ีบริเวณของ

กาํแพง และกาํแพงแห่งน้ีก็มีความสวยงามและมีช่ือเสียงอย่างมากเลยทีเดียว 

ส่วนบนเพดานน้ันจะเป็นภาพของจอหน์ แบ็บติสต์ และพระเยซูท่ีมีเคราใน

แม่น้ําจอรแ์ดน นับว่ามีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง  

 

 นําท่านแวะชม จตุัรสัโปโปโล (Piazza Del Popolo) จตุรสัแห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนโดย

ชาวเวนิสภายใตก้ารปกครองของเซเรนิสซิม่า (Serenissima) ซ่ึงรูปแบบของ

จตุรัสแห่งน้ีไดส้รา้งตามแบบของจตุรัสเซนตม์ารค์ (Piazza Saint Mark) 

ในเวนิส และไดม้ีการสร้างเสาสองตน้ไวต้รงมุม เพื่อกําหนดเขตของคลอง

พาเดียนน่า (Padenna Canal)ดา้นบนของเสาประดบัดว้ยสิงโตของนักบุญ

เซนตม์ารค์จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1509 ไดเ้ปล่ียนเป็นรูปป้ันของ เซนตวิ์ตาลิซ ( 

Sanit Vitalis) ดัง่ท่ีปรากฏในปัจจุบนั 

 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองโบโลญญา (Bologna) (ระยะทางประมาณ 85 

กิโลเมตร) เมืองหลวงของแควน้เอมิเลีย-โรมญัญา ตั้งอยู่ในหุบเขาโป ทาง

ตอนเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีไดร้ับการพัฒนามาก

ท่ีสุด โดยโบโลญญามีช่ือเสียงในเร่ืองของธรรมชาติอันงดงาม มีส่ิงก่อสรา้ง 

งานสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ามากมาย อีกทั้งยังถือเป็นศูนย์กลางศาสตร์

ดา้นอาหารของประเทศดว้ย อาทิเช่น ซอสลากู สําหรับสปาเก็ตต้ี หรือ ลา
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ซานญ่า นอกจากน้ีเมืองโบโลญญา ยงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย Alma Mater 

Studiorum มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของอิตาลีดว้ย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพื้ นเมือง 

 NH BOLOGNA DE LA GARE หรอืเทยีบเทา่ BOLOGNA 

วนัทีเ่จด็ โบโลญญา-ฟลอเรนซ-์ลุคกา-ลา สปีเซีย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันแวะถ่ายภาพ มหาวิหารซาน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) 

เป็น 1 ใน5 มหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมหาวิหารน้ันถูกสรา้งข้ึนเพื่อเป็น

เกียรติแด่เซนต ์เปโตรนิอุส (Saint Petronius) นักบุญอุปถมัภท่ี์มีช่ือเสียงของ

เมือง ภายในมหาวิหารยงัเป็นท่ีตั้งของนาฬิกาแดดท่ียังคงสามารถใชง้านได้

จวบจนถึงปัจจุบนั  

ผ่านชมซิตี้ ฮอล ( City Hall ) แวะถ่ายภาพ "หอคอยเดล่ี อสิเนล่ี" (Tower of 

the Asinelli) "หอคอยการิเซนดา" (Tower of the Garisenda) ซ่ึงบางครั้งมกั

นิยมเรียกกันว่า อาคารหอคอยคู่ (Two Towers) หรือ อาคารโบโลญญา 

(Towers of Bologna) เป็นสญัลักษณ์หลักของเมืองโบโลญญา ซ่ึงคาดว่าถูก

สรา้งข้ึนในช่วงระหว่างปี 1109 -1119 โดยหอคอยเดล่ี อสิเนล่ีน้ันมีความสูง

ประมาณ 97.20 เมตร (330 ฟุต) ส่วนหอคอยการิเซนดาน้ันมีความสูง 

ประมาณ 47 เมตร (162 ฟุต) แวะถ่ายภาพ ลานน้ําพุเทพเนปจูน (Fontana 

del Nettuno) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo del Podesta) 

 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ ์(ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร) เมือง

ท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าหากมาอิตาลีแลว้ไม่ไดม้าเยือนฟลอเรนซ์ก็เหมือนว่ายงัมาไม่ถึง

อิตาลีอย่างแทจ้ริง เมืองสวยอนัดบั 1 ของอิตาลีเมืองเก่าท่ีมีความเจริญสูงสุด

ในศตวรรษท่ี 13-16 เมืองท่ีถือเป็นตน้กาํเนิดของชาวอิตาลีเป็นเมืองท่ียงัคง

ความสวยงามและมีการอนุรักษ์ไวไ้ดอ้ย่างดีเมืองทั้งเมืองเต็มไปดว้ยศิลปะ

โดยเฉพาะศิลปะยุคเรเนสซองส์เป็นยุค ท่ีศิลปะเฟ่ืองฟูท่ีสุด เมืองน้ียังเป็น

เมืองเกิดของเหล่าศิลปินอจัฉริยะของโลกมากมายไม่ว่า จะเป็น ลีโอนาโดดาว

นิ ช่ี,ไมเคิล แองเจิลโล,กาลิเลโอ ,ดงัเต,้และศิลปินช่ือดงัอีกมากมายจึงถือว่า 

เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญ และเป็นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกอยากมา

เยือนสักครั้งหน่ึงในชีวิตเป็นเมืองท่ีว่า กันว่า มีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามท่ีสุดใน

ประเทศอิตาลีและยงัไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก (Unesco) อีก

ดว้ย  

 

 นําท่านชม จตุรสัซินยอเรตตา (Piazza Della Signoria) จตุรัสกลางเมืองซ่ึง

ปัจจุบนั เป็นศาลาว่าการเมือง ณ จตุรัสแห่งน้ีท่านจะไดพ้บกบัศิลปะมากมาย

อาทิเช่น รูปป้ันเดวิดจาํลอง ท่ีเหมือนของจริงทุกประการชมสถาปัตยกรรมอนั

โดดเด่นของเมืองและไม่มีท่ีไหนเหมือน จากน้ันแวะถ่ายภาพท่ี มหาวิหารซาน

ตามาเรีย เดลฟิ ออเร (Santa Maria Dell Fiore) มหาวิหารท่ีมียอดโดม

ขนาดใหญ่เป็นอีกหน่ึงสัญญาลักษณ์ของเมือง หอศีลจุ่มท่ีมีความสวยความ

งาม ชมสะพานเวคคิโอ (Vecchio Bridge) หรือสะพานทองคาํ สะพานขา้ม
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แม่น้ําอารโ์น แห่งแรกของเมือง อิสระใหทุ้กท่านถ่ายรูป จากน้ันแวะถ่ายภาพ

จตรุสัไมเคิลแองเจโล  (Piazza Michelangelo) เป็นจตุัรัสท่ีมีทศันียภาพของ

ทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็นภาพมุมกวา้งของเมืองฟลอเรนซ ์ประเทศอิตาลีซ่ึงตั้งอยู่

บนบริเวณในย่าน Oltrarn ออกแบบโดยสถาปนิก Giuseppe Poggi และไดถู้ก

สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1869 บนเนินเขาทางใตข้องศูนย์กลางประวัติศาสตร ์

จตุัรสัน้ีสรา้งข้ึนเป็นลานระเบียงพรอ้มทิวทศัน์มุมกวา้งของเมือง จตุัรัสแห่งน้ี

อุทิศใหก้บั Renaissance sculptor Michelangelo จึงมีสาํเนารูปป้ันสีบรอนซ์

ของผลงานหินอ่อนของเขาท่ีพบไดใ้นท่ีต่างๆ ในเมืองฟลอเรนซ์ ไดแ้ก่ David 

และ Allegories ของ Medici Chapel of San Lorenzo เป็นอนุสาวรียท่ี์โดดเด่น

ท่ีสุดเป็นรูปป้ันเดวิดเปลือยกายตั้งโดดเด่นท่ีกลางจตุัรัส อีกส่วนท่ีโดดเด่นใน

จัตุรัสคือ Poggi กระท่อมในสไตล์นีโอคลาสสิคซ่ึงปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของ

ร้านอาหาร ซ่ึงเดิมทีน้ันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์ของ 

Michelangelo แต่ Poggi ไดเ้ปล่ียนใหม้าเป็นอนุสาวรีย์ของเขาในปี ค.ศ. 

1911 จากจุดน้ีเป็นจุดรวมทศันียภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของฟลอ

เรนซ์  

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมือง 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองลุคกา (Lucca) แควน้ทัสคนี (ระยะทาง

ประมาณ 90 กิโลเมตร) ลุคกาเป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีลอ้มรอบดว้ยกาํแพงศิลปะ

แบบเรเนซองสอ์นัยิ่งใหญ่อลงัการและเป็นดินแดนท่ีไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่าง

ดีในอดีตลุคกาเป็นเมืองซ่ึงเต็มไปดว้ยหอคอยแบบยุคกลาง อาคารสีสนัพาส

เทล จตุัรัสกวา้งขวาง ถนนหินกรวด และโบสถส์ไตล์โรมาเนสก ์นําท่านเท่ียว

ชมตัวเมืองและถ่ายภาพหอคอยกุยนิจ ี(Guinigi Tower) และ หอนาฬิกา

เดเรโอเร่   (Torre Delle Ore) ซ่ึงเป็นสองหอคอยท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดท่ีเหลืออยู่ของ

ลุคกา ผ่านชมรูปป้ันของนักแต่งโอเปร่าช่ือดงัของอิตาลี Giacomo Puccini (มี

ชี วิตอยู่ ระหว่างปี ค.ศ .1858-1924)  ชมจัตุรัส นโปเลียน (Piazza 

Napoleone) ช่ือน้ีถูกตั้งข้ึนในสมัยนโปเลียน ของฝรัง่เศส เรืองอํานาจเขา้มา

ครอบครองเมือง Lucca ในช่วงปี ค.ศ. 1800 ปัจจุบันท่ีบริวณน้ีเป็นลาน

พกัผ่อนของคนในเมืองมีรา้นคา้ รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ฯลฯ ตั้งอยู่รายลอ้ม 

 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองลา สปีเซีย (La Spezia) (ระยะทางประมาณ 

90 กิโลเมตร) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่าง เมืองเจ

นัว และ  ปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย และเป็นหน่ึงในอ่าวท่ีมีความสําคัญทางดา้น

การคา้และการทหาร    

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพื้ นเมือง 

 NH  LA SPEZIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ LA SPEZIA 

วนัทีแ่ปด ลา สปีเซีย-ชิงเกว่ แตรเ์ร-พารม่์า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่ชิงเกว่ แตรเ์ร (Cinque  
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Terre) หมู่บา้นเล็กๆท่ีตั้งอยู่บนชายฝัง่ริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มี

ความหมายว่า “หา้ดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง 

ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 

RIOMAGGIORE โดยทั้งหา้หมู่บา้นน้ีมีหุบเขาลอ้มรอบประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึง

ของอุทยานแห่งชาติฯ และไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร

ยูเนสโกอี้กดว้ย 

 นําท่านชม หมู่บา้นริโอแมกจโิอเร (Riomaggiore Village) เป็นหมู่บา้นเล็ก 

ๆ ท่ีมีเสน่ห ์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุก๊ตา บา้นเรือนท่ีตั้งลดหลัน่กนับน

หน้าผาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์

ควอยซ ์ทาํใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตแห่งหน่ึงอย่างไม่ตอ้งสงสยั 

 

 นําท่านชมหมู่บา้นมานาโรลา (Manarola Village) อาจไดเ้ช่ือว่าเป็นหมู่บา้น

ท่ีเล็กเป็นอนัดบัสอง แต่เก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาหมู่บา้นทั้ง 5 ของ ชิงเกว่ เตร์เร 

ท่ีสรา้งมาตั้งแต่ปี 1338 ในประเทศอิตาลีโดยหมู่บา้นแห่งน้ีตั้งอยู่ริมหน้าผา

สงูชนับนฝัง่ริเวียรา เป็นเมืองท่ีโดดเด่นดว้ยสีสนัอนัสดใส   

 

 นําท่านชมหมู่บา้นแวนาสซ่า (Vernazza Village) เป็นหมู่บา้นท่ีคงเหลือ

ความเป็นหมู่บา้นชาวประมงสูงสุดในบรรดาทั้ง 5 หมู่บา้น สามารถมองเห็น

โบสถซ์านตา้มาเกริตา้ (La Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia) ซ่ึงเป็น

หอคอยสีเหลืองรบักบัวิวของภเูขาดา้นหลงัท่ีเป็นไร่องุ่นสาํหรบัทาํไวน์ 

 

บ่าย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมือง 

 จากน้ันนําท่านดินทางสู่เมืองพารม่์า (Parma) (ระยะทางประมาณ 140 

กิโลเมตร) อีกหน่ึงเมืองในเขตแควน้เอมิเลียโรมญัญา มีช่ือเสียงในดา้นการ

ผลิตแฮม, ชีส ตน้กาํเนิดของพาร์ม่าแฮมท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก และยงัมีความ

โดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรม ผ่านชมอาหาคารมหาวิทยาลัยพาร์ม่าและสโมสร

ฟุตบอลพารม์่า ถึงเมืองพารม์่านําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  VIGOLENO CASTLE 

HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระใหท้่านไดถ่้ายภายโรงแรมปราสาท หรือ

พกัผ่อนตามอธัยาศยัภายในโรงแรม 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพื้ นเมือง 

 VIGOLENO CASTLE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ PARMA 

วนัทีเ่กา้ พารม่์า-เซอรมิ์โอเน่-โบลซาโน่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. จากน้ันนําท่านนําท่านเดินทางสู่ เมืองเซอรมิ์โอเน่ (ระยะทางประมาณ 155 

กิโลเมตร) จากน้ันนําท่านถ่ายภาพปราสาทเก่าแก่  Rocca Scaligera castle 

อายุกว่า 700 ปี ท่ีเป็นสญัลักษณ์ของเมือง สรา้งในศตวรรษท่ี 13 ปัจจุบัน 

เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศของชนชั้นสูงจากเวโรน่า มิลาน และ จากน้ันนํา

ท่านแวะถ่ายภาพ   ทะเลสาบการด์า (Garda Lake) ทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศอิตาลี ซ่ึงคลอบคลุมพื้ นท่ีกว่า 370 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่ง

เล่นกีฬาทางน้ําของชาวอิตาเล่ียน เน่ืองดว้ยทศันียภาพท่ีงดงาม ประกอบถึง
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คล่ืนลมท่ีดีจากเขตท่ีหอ้งลอ้มดว้ยหุบเขา  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมือง 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองโบลซาโน่ (ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร) 

เมืองหลวงของจงัหวดัทิโรลใตท้างตอนเหนือของประเทศอิตาลี ซ่ึงไดร้ับโหวต

เมื่อปี ค.ศ.2014 ว่าเป็นเมืองท่ีมี คุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของประเทศ 

 

 นําท่านแวะถ่ายภาพ โบสถโ์บลซาโนดูโอโม (Bolzano Duomo) โบสถส์าํคญั

ประจาํเมืองท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากจตุัรสัมากนัก สรา้งข้ึนเมื่อศตวรรษท่ี 15 อิสระ

ใหท่้านเดินชมเมืองน่ารักแห่งน้ีตามอัธยาศัย จากน้ันแวะถ่ายภาพจัตุรัส 

Piazza delle Erbe ณ ใจกลางเมือง เดินลัดเลาะชมวิถีความเป็นอยู่ของ

ชาวเมือง (Piazza Walther) นอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นอาหารและคาเฟ่ เพื่อ

รองรับนักท่องเท่ียวแล้ว ยังมีตลาดกลางเมืองท่ีขายทั้งอาหารสด ผัก และ

ผลไม ้รวมถึงของชาํร่วยต่าง ๆ อีกดว้ย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพื้ นเมือง 

 PARK HOTEL LAURIN หรอืเทยีบเทา่ BOLZANO 

วนัทีส่ิบ โบลซาโน่-ออรต์เิซ่-บรายเอียซ-มิซูลินา-กอรต์นิา ดิ อมัปาซโซ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองออร์ติเซ่ (43 กม.)เมืองหน้าด่านก่อนเดิน

ทางเข ้าสู่ เขต อุทยานโดโลไมท์ ล้อมรอบด้วยหุบเขามากมาย ทําให้

บรรยากาศของเมืองตากอากาศแห่งน้ีอุดมไปดว้ยความร่มร่ืน และดึงดูด

นักท่องเท่ียวอย่างมากมาย ไดเ้วลานําท่าน นัง่กระเชา้ Alpe di Siusi ข้ึนสู่ท่ี

ราบสงู Seiser Alm ซ่ึงถูกขนาดนามว่าเป็นท่ีราบสงูบนภเูขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีป

ยุโรป ท่านจะไดส้ัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหุบเขารอบดา้นท่ีโอบลอ้ม

ภายในอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง

เดียวของประเทศอิตาลีท่ีไดร้ับรองเป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) 

อิสระใหท่้านเก็บภาพบรรยากาศความประทบัใจก่อนเดินทางกลับลงสู่เมือง

ออร์ติเซ่ (***การใหบ้ริการของกระเชา้ขึ้นกับสภาพความพรอ้มของสภาพ

อากาศ ) จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบบรายเอียซ (Braies) (ระยะทาง

ประมาณ 190 กิโลเมตร)  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมือง 

 นําท่านชม ทะเลสาบบรายเอียซ (Braies)ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

FANES SENNESBRAIES เขตป่าสงวนท่ีใหญ่ท่ีสุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์

เพื่อชมความงดงามของทะเลสาบบรายเอียซ Braies ว่ากนัว่า ท่ีน่ีเป็นประตูสู่

ดินแดนใตภิ้ภพตามตาํนานภาษาละตินว่า ทุกๆรอ้ยปีในคืนพระจนัทรเ์ต็มดวง

เจา้หญิงในตาํนานจะออกมาจากเนินเขา SASS DIA PORTA ภาษาลาติน

หมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรือรอบๆทะเลสาบ พรอ้มส่งเสียงแตรท่ี

ดงักึกกอ้งไปทัว่ เทือกเขาโดโลไมทบ์า้งก็ว่า ครั้งหน่ึงเคยมีถํ้าตรงเนินเขาก่อน

จะมีหินถล่มปิดปากถํ้า เหมือนจะฝังเจา้หญิงไวข้ดัขวางไม่ใหคื้นความรุ่งโรจน์
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แก่อาณาจกัรของพระองคต์ลอดกาล ทะเลสาบ Braies ตั้งอยู่ริมขอบทางทิศ

เหนือของอุทยานมีทางเดินอย่างดีเป็นวงกลมรอบทะเลสาบ อิสระใหท่้านได้

ชมและเก็บภาพความประทบัใจ จา   กน้ันนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูรินา 

Misurina Lake (ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร) อีกหน่ึงทะเลสาบช่ือดงัใน

อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ตั้งอยู่ ท่ีระดับความสูง 1,754 เมตรเหนือ

ระดบัน้ําทะเล ซ่ึงมีความโด่งดงัเร่ืองภาพวิวภูเขาสะทอ้นน้ําในวนัฟ้าใส ดึงดูด

ใหนั้กท่องเท่ียวมากมายไม่พลาดท่ีจะแวะมาเยือนทะเลสาบแห่งน้ี ไดเ้วลานํา

ท่านเดินทางสู่ เมืองกอรต์ีนา ดิ อัมเปซโซ Cortina d I Ampezzo (ระยะทาง

ประมาณ 30 กิโลเมตร.)  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   อาหารพื้ นเมือง 

 AMBRA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ CORTINA D’AMPEZZO 

วนัทีส่ิบเอ็ด กอรต์นิา ดิ อมัปาซโซ-เวนิส-ล่องเรอืกอนโดล่า-เมสเตร-มิลาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. นําท่านเดินทางสู่เมืองเมสเตร (148 กม.) (Venice Mestre)ฝัง่แผ่นดินใหญ่  

เมืองหลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จาํนวน

มากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรี

ยติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองท่ีใชค้ลองในการคมนาคมมากท่ีสุดนํา

ท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําท่านล่องเรือผ่านชม

บา้นเรือนของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโร

แมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มี

สมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 

เกาะและมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่เกาะซานมาร์โค 

ศูนยก์ลางของนครเวสนิสระหว่างทางท่านจะไดช้มอนุเสาวรียข์องพระเจา้วิค

เตอรเ์อมานูเอลท่ี 2 บิดาของชาวอิตาเล่ียน ชมจตุรสัเซนตม์าร์ค (ST MARK’s 

SQURE)ชุมชนท่ีใหญ่สุดของเวนิซ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเวนิส และเป็นหน่ึงใน

สถานท่ีถ่ายภาพมากท่ีสุดในโลก ใหท่้านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจ 

Bridge Of Sighs ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง Doge Palace”ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของเจา้

ผูค้รองนครเวนิสใน อดีต อีกทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางของการปกครองของแควน้ใน

ยุคสมัยน้ันอีกดว้ย นําท่านชมสะพานริอัลโต (RIALTO BRIDGE) สรา้งข้ึน

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 สะพานน้ีมีประวติัท่ีน่าสนใจเพราะเป็นสะพานท่ีทอดขา้ม

แกรนดค์าเนลเพียงแห่งเดียวมายาวนานเป็นพนัปี เดิมเป็นสะพานไม ้ปัจจุบนั

ปรบัปรุงซ่อมแซมใหม่เป็นสะพานหินแข็งแรง จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ.1854 จึงมี

การสรา้งสะพานแห่งใหม่ขา้มแกรนดค์ะแนลเพิ่มข้ึน สะพานริอลัโตนับว่าเป็น

อีกสญัลักษณ์ท่ีสาํคญัของเวนิส ชมจตุัรัสเซนตม์าร์โค (Piazza San Marco) ท่ี

มีโบสถ์เซนต์มาร์ค(St. Mark’s Basilica) เป็นฉากหลัง  สร้างด้วย

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระใหท่้านไดม้ีเวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมน

ติก เช่น  เพื่อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนคร เวนิส, ชมโบสถซ์านมาร์โค, เลือกซ้ือ
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สินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือ

นัง่จิบกาแฟ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมือง 

 นําท่านเดินทางกลับสู่ฝัง่แผ่นดินใหญ่เมสเตร เพื่อนําท่านเดินทางต่อสู่กรุงมิ

ลาน (ระยะทางประมาณ 273 กิโลเมตร) เมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ี

สาํคญัของอิตาลี เมืองท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ 

นําท่านแวะถ่ายภาพ โบสถด์ูโอโม่ (Duomo Di Milano) แห่งมิลาน โบสถ์

ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใชเ้วลาในการ

สรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเร่ิมสรา้งตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และท่ีน่าท่ึงของ

โบสถ ์ก็คือการตกแต่งประดบัประดาท่ีเน้นความหรูหราอย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะ

รูปป้ันรอบตวัอาคาร มีจาํนวนกว่า 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถม์ีอาคารทรง

กากบาทหลังหน่ึง และหลังคามุงดว้ยกระเบ้ืองโปร่งใส เรียกกนัว่า“อาเขต” 

สรา้งข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณแ์ก่กษัตริยวิ์คเตอร ์เอมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษัตริยข์อง

อิตาลีในการรวมชาติ 

ชมอาคารแกลเลอเรยี วิคตอรโิอ เอมานูเอล 2 (Galleria Vittorio Emanuele 

II) เป็นอาคารท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีช่ือเรียกเล่นๆว่า เป็น

หอ้งนัง่เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคา้    แบรนดเ์นมราคาแพง

ขายแลว้ ยงัมีรา้นกาแฟ ท่ีเรียกกนัว่า ไซด ์วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ คาปูชิ

โน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ทนัสมยั 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   อาหารจีน 

 STAR HOTEL BUSINESS PALACE หรอืเทยีบเทา่ MILANO 

วนัทีส่ิบสอง มิลาน-กรุงเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านแวะถ่ายภาพ ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello Sforzesco) ซ่ึงแต่เดิม

เคยเป็นป้อมปราการของตระกูลวิสคอนติ ปัจจุบันส่วนหน่ึงไดจ้ัดทําเป็น

พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงงานศิลปะฝีมือศิลปินอิตาเลียนช่ือดงัหลายคน รวมถึงรูป

สลกัพระแม่มารีอา ของไมเคิลแองเจโลท่ีแลว้เสร็จดว้ย ในช่วงเย็นๆ ตรงลาน

น้ําพุทางเขา้ปราสาทจะมีผูค้นออกมานัง่เล่น เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวมิ

ลาน 

 

11.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานมลัเปนซา กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี  

14.05 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG941  

วนัทีส่ิบสาม กรุงเทพฯ// สรุวรรณภูมิ  

05.55 น. 

 

ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
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ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่15 ทา่น ขึ้ นไป 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

       149,900.- 
25,000.- 
25,000.- 

          2,400.- 
ราคาอาจมีการปรบัขึ้ น-ลง ตามราคานํ้ามนัทีป่รบัขึ้ นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และทีมี่เอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 26 พ.ย. 2561 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหนา้ 60,000 
บาท/ทา่น (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ทา่นสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทวัรร์วม : 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม-มิลาน-กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 10 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ  
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ ประเทศอิตาลี สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทยคอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีมี่อายุตั้งแต7่5ปีขึ้ นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 11 วนั คิดเป็น 55 ยูโร 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ไทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 13 วนั คิดเป็น 39 ยูโร (ข้ึนอยู่กบั

ความพึงพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้
จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 



 

 
14 

 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มดัจาํกบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีค่ามดัจาํ
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 60,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 60,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไปต่ออายุ

ก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สาํหรับท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมา

ดว้ย เพื่อนําไปอา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา 

หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 

mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3.สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.สาํเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

5.สาํเนาทะเบียนสมรส  

6.สาํเนาใบหย่าหรือสาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

7.สาํเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  

8.หลักฐานการเงิน โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่านั้น พรอ้มถ่ายสาํเนาจากสมุดเงิน

ฝากส่วนตวัยอ้นหลัง 3 เดือน พรอ้มหน้าบญัชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้ม

กบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

9.หลักฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

กรณีเป็นพนักงาน  

• จดหมายรับรองการทาํงานจากบริษัท ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาที่อนุมตัิใหล้าหยุด 

พรอ้มประทบัตราของบรษิัท 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ สาํเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  
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• สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง

เซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนา 

พรอ้มประทบัตราสถาบัน 

เด็กอายุตํา่กว่า 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรือหาก

เด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมาย

ยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรับรองค่าใชจ่้ายใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตร

เดินทางไปดว้ย ตอ้งไปทาํท่ีสาํนักงานเขตท่ีทาํเบียนบา้นอยู่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และ

ตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่บัยืน่วีซ่า 

กรณีเป็นแม่บา้น  

• สาํเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้ใน

กรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ่้ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ (พรอ้มกับเขียนช่ือ-

นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

หมายเหต ุ: 

 บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 
หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองที่นัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทัวร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับ
คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ
โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครือ่งบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครือ่งบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้ง
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ชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง 
แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ
รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขทีบ่รษิัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัขึ้ นเครือ่งบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ือง
ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนัก
กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน ในระหว่างการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ทีบ่รษิัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


