
 

 

       

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 • สวนน ้ำพทิุโวล่ี สวนตน้แบบของอิตำลี 

• ชมสีสนับำ้นเรือน ณ ชิงเกว่ แตรเ์ร่ 

• อทุยำนแหง่ชำติ Dolomite ธรรมชำติสวยงำม ข้ึนกระเชำ้ Alpe di Siusi ไดร้บั UNESCO 

• ทะเลสำบบรำยเอียซ ประตูสูดิ่นแดนใตภิ้ภพ ชมทศันียภำพอนัสวยงำม ทะเลสำมิซูลิน่ำ 

• ชมทะเลสำบกำดำร ์เมืองเซอรมิ์โอเน่ เมืองสวยระดับ UNESCO 

• พิเศษ!! Michelin Star  

• รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรถ ้ำ 

• พกัคำ้งคืนโรงแรมปรำสำท 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

พฤศจิกำยน 15 - 27 พฤศจิกำยน 2561 149,900.- 

ธนัวำคม 29 พฤศจิกำยน – 11 ธนัวำคม 2561 149,900.- 

ตำรำงเท่ียวบิน 

วันบิน เมือง CODE เท่ียวบิน เวลำ ระยะเวลำ 

วันท่ีสอง กรุงเทพฯ-โรม BKK-FCO TG944 00.20– 06.50 11.30 ชม. 

วันท่ีสิบสอง มิลำน-กรุงเทพฯ MXP-BKK TG941 14.05–05.55(+1) 10.50 ชม. 

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

ไทยแอร์เวย์ ชั้น 4 ประตูทางเขา้ที่ 4 แถว H-J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

วันท่ีสอง โรม-ทิโวล่ี-นำโปลี-โพสิตำโน-อะมลัฟี  

00.20 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงโรม" โดยสายการบนิไทยแอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG944    

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินฟิอูมชิิโน่ กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสียง

ของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพื่อชืน่ชมกับ

ศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 

ปี ตั้ งอยู่บนเนินเขาทั้ ง 7 ริมฝั่งแม่น ้าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็น

เมอืงที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่

ใหญ่ที่สุดในโลก   

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองทิโวล่ี (Tivoli) (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร) 

เป็นเมอืงเล็กๆที่อยู่ไมไ่กลจากกรุงโรม ที่มชีื่อเสียงด้านเมืองโบราณและวิลล่าพัก

ตากอากาศของชนชั้นสูงในสมยักอ่นของอิตาลีที่สวยงามอลังการและทรงคุณค่าจน

ไดรั้บการขึ้ นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO หลายแห่ง   

 

 จากน้ันน าท่านชม สวนน ้ำพุทิโวล่ี (Vila D’ Este) เป็นสวนตน้แบบของ Italy ที่มี

ตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล และน ้ าพุมากมาย ที่ถูกสรา้งมาหลายร้อยปี โดยไม่มี

เคร่ืองมอืเคร่ืองไมห้รือป้ัมน ้า น ้าพุทุกอันเกดิจากกลไกของชา่งคนอิตาเลี่ยนในสมัย

โบราณ ที่ค านวณแรงดันน ้าและแรงโน้มถ่วงของโลก 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเนเปิลส ์ (Naples) (ระยะทางประมาณ 215 

กโิลเมตร) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนำโปลี (Napoli) คืออีกหน่ึง

เมอืงท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงและมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การท าอาหาร ที่ได้รับการยอมรับจากทัว่โลก 

โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมอืงเนเปิลส์ยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์

ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้

เป็นมรดกโลก ในปี 1995 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  อาหารพื้ นเมอืง 

บำ่ย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโพสิตำโน (Positano) (ระยะทางประมาณ 60 

กโิลเมตร) ตั้งอยู่ในเขตพื้ นที่ของ Campania ประเทศอิตาลี น าท่านเที่ยวชมตัวเมอืง

ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่รายเรียงบนผาหินที่เปิดหน้าลงสู่ทะเล โพสิตาโนเดิมเป็นเมอืงท่า

ในการปกครองของแควน้อะมลัฟี มฐีานะร า่รวยอย่างมากในยุคกลาง จุดเร่ิมตน้ของ

การดึงดูดนักท่องเที่ยวทัว่โลกมาจาก John Steinbeck เจ้าของรางวัลโนเบลด้าน

วรรณคดี ได้เผยแพร่เร่ืองราวของเมอืงใน Harper's Bazaar ในปี 1953 เมืองที่ไร้

ซึ่งที่ราบแห่งน้ีเต็มไปดว้ยบา้นเรือนที่สรา้งกนัอยู่บนหน้าผาสูงชัน ไล่เรียงกนัลงมา

เป็นแถบ โพสิตาโนจึงกลายเป็นเมอืงทรงเสน่ห์ 

 

 จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่  เมืองอะมัล ฟี  (Amafi) (ระยะทางประมาณ 30 

กโิลเมตร) จุดหมายปลายทางฝันของเสน้ทางสายอะมลัฟีโคสต์ ที่สวยงามที่สุดแห่ง

หน่ึงของโลก แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ท าให้ทั้ งศิลปิน , นักกวี, นักเขียน ต่าง

หลัง่ไหลมาเยือนกนัเป็นเวลานับศตวรรษมาแลว้ เอกลักษณ์เฉพาะของบา้นเรือนที่

ปลูกเรียงลดหลัน่ตามหน้าผาสูง เหนือน ้าทะเลอันกว้างใหญ่ สวยงามจนยากที่จะ

พรรณนา อิสระใหท้่านเพลิดเพลินในเมอืงอันแสนโรแมนติกแห่งน้ี   

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อาหารพื้ นเมอืง 

 NH GRAND CONVENTO DI AMAFI HOTEL หรือเทียบเทำ่ AMAFI 

วันท่ีสำม อะมลัฟี-ปำเอสตุม-คำสเตลเมซซำโน่-มำเทรำ่  



 
 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองปำเอสตุม (Paestum) (ระยะทางประมาณ 75 

กโิลเมตร)  ซึ่งเป็นเมืองโบราณเกา่แก่มาตั้ งแต่คร้ังสมัยกรีกโบราณ ก่อตั้ งขึ้ นในปี 

600 ก่อนคริสตกาล ใชช้ื่อเมืองดั้ งเดิมแบบกรีกว่า Poseidonia มรดกโลกแห่ง

องค์การยูเนสโกใ้นปีค.ศ.1997   

 

 น าท่านชมแหล่งโบราณคดีท่ามกลางซากปรักหักพังของวิหาร 3 หลัง ประกอบดว้ย 

วิหารอาธีน่า(Athena), วิหารเฮร่า (Hera) และวิหารโพไซดอน (Poseidon) โดย

วิหารอาธีน่ามขีนาดเล็กที่สุด และตั้ งอยู่โดดเดี่ยวห่างออกไป ขณะที่อีก 2 วิหารน้ัน

ตั้งอยู่คู่กนั ซึ่งวิหารเฮร่ามขีนาดใหญ่ที่สุดและเกา่แกท่ี่สุดในบรรดาวิหารทั้งสามแหง่

น้ี นอกจากน้ียังมีซากอาคารบา้นเรือน รวมถึงพื้ นกระเบื้ องโมเสคชิ้ นเล็กๆ, โรง

มหรสพกลางแจง้แอมพิเธียร์เตอร์ ขนาดเล็ก, โรมนัฟอรัม่ และอื่นๆ 

 

บำ่ย รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร  อาหารพื้ นเมอืง 

 น าเดินทางสู่หมู่บำ้นคำสเตลเมซซำโน่ (CASTELMEZZANO) (ระยะทางประมาณ 

130 กโิลเมตร)  เป็นเมอืงเล็กๆที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโพเทนซ่า(POTENZA) ในแควน้บา

ซิลิกาต้า (BASILICATA)  หน่ึงใน 20 แควน้ของประเทศอิตาลี เมืองน้ีถูกจัดให้เป็น

หน่ึงในเมอืงที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี สรา้งอยู่ในหุบเขา เป็นหน่ึงในหมู่บา้นที่มี

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 900 คน แรกเดิมเป็นถิ่น

ฐานของชาวกรีกราวศตวรรษที่ 5-6 แต่การเข้าไปชมเมืองแสนสวยแห่งน้ีก็ไม่

ธรรมดา ตอ้งลอดผ่านอุโมงค์ ขา้มชอ่งเขา เพื่อเขา้สู่ดินแดนที่น่าคน้หาแห่งน้ี   

 

 จากน้ันน าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองมำเทรำ่ (MATERA)(ระยะทางประมาณ 85 

กโิลเมตร)  เมอืงโบราณเล็กๆ ทางตอนใต้ของอิตาลีที่น้อยคนนักจะรูจ้ัก เป็นอีกหน่ึง

เมืองท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งตั้ งอยู่ในแคว้นบาซีลีกาตา 

(Basilicata) ของประเทศอิตาลี  เมืองมาเทรา ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองใต้ดิน

หรือ เมืองมนุษย์ถ ้า เมอืงน้ีสรา้งอยู่ในหินและผูค้นอาศัยอยู่ในบา้นหินโบราณที่เป็น

ถ ้า เรียกว่า ซาสซี (SASSI) มานานหลายศตวรรษ ซึ่งองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศให้

เป็นมรดกโลก เดินทางถึงเมอืงมาเทรา   

น าท่านชมเมืองมำเทรำ เมอืงน้ีจะมสีองส่วนคือส่วนเมอืงเก่า และส่วนเมอืงใหม่ที่

รัฐบาลพยายามอพยพผูค้นใหม้าอยู่ที่เมอืงใหม ่แต่กย็ังมพีลเมอืงบางส่วนยังคงอาศัย

อยู่ในถ ้าหินของเมอืงเกา่    

น าท่านชมย่านเมืองเกา่ สัมผัสชวีิตท่ามกลางเขาวงกตที่มทีางเดินขนาดเล็กที่ปดูว้ย

หิน บันไดสูงชนั และถนนที่คดเคี้ ยว ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือน

อันแสนเกา่แก ่ไมม่ีสถาปัตยกรรม หรือพระราช วังที่สวยงามใดๆ มแีต่บา้นชอ่งที่มี

อยู่ตามถ ้าที่เรียกกนัว่า ซำสซี (Sassi) และ โบสถ์รูเปสเตรียน ที่ขุดไว ้ตามโขดหิน

ในยุคกอ่นประวัติศาสตร์ ยูเนสโกไดก้ าหนดให้เป็นถิ่นฐานที่มวีัฒนธรรมที่ควรเก็บ

รักษาจนได้ขึ้ นเป็นมรดกโลก  น าท่านเข้าชมบา้นถ ้ าหิน (Casa Grotta di vico 

Solitario) สัมผัสความเป็นอยู่ของมนุษย์ถ ้าแห่งเมอืงน้ี 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   อาหารพื้ นเมอืง 

 HOTEL DEL CAMPO  หรือเทียบเทำ่ MATERA 



 
 

วันท่ีสี่ มำเทรำ่-อลัเบโรเบลโล-บำรี  

gเชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองอลัเบโรเบลโล (ALBEROBELLO) (ระยะทางประมาณ 70 

กโิลเมตร)  ตั้งอยู่ในแควน้ปลูยา (อิตาลี: Puglia) หรือ อะพิวเลีย (อังกฤษ: Apulia 

มาจากภาษากรีก) ทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ของอิตาลี เป็นเมืองที่อยู่เกือบปลาย

เกอืกของอิตาลี จึงมทีะเลลอ้มรอบอยู่ใกล้ๆ  เดินทางถึง เมอืงอัลเบโรเบลโล 

น าท่านชม หมูบ่า้นกระโจมหิน (TRULLI VILLAGE) หมูบ่า้นเกา่แก ่รูปทรงแปลกตา 

มเีอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งมหีลังคาบา้นเป็นรูปทรงกรวยเกอืบทุกหลัง  

ถา้เดาจากรูปร่าง อาจคิดว่าอยู่ที่แอฟริกาเป็นแน่ แต่ที่แท้มนัอยู่ในอิตาลี การที่มี

รูปทรงแบบน้ี ที่จริงกม็เีคา้โครงมาตั้ งแต่สมยัโบราณ เพราะเป็นบา้นที่มีวิวัฒนาการ 

การตั้ งถิ่นฐานของคนแถบ Greece, Egypt, Sardinia and Sicily รอบๆทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียน มีการตั้ งบา้นเรือนแบบน้ีมาตั้ งแต่ราวศตวรรษที่  14-15 การที่

บา้นเมอืงดูโบราณๆน้ัน เพราะวัสดุที่ใชส้รา้งบา้นเขาใชว้ัสดุจากธรรมชาติ ที่หาได้

รอบๆนั่นเอง และการก่อสร้างก็ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน แต่ก็ยังไม่วายมีต านาน 

เกี่ยวกับการกอ่สรา้งรูปแบบน้ีว่า เกิดจากการตั้ งกฎของ Count of Conversano ที่

เป็นผูม้อี านาจในการควบคุมการกอ่สรา้งในสมยักอ่น เขาออกกฎให้การกอ่สรา้งใน

ยุคน้ัน ใชห้ินเรียงซอ้นกัน โดยไมใ่ชป้นูกอ่ เพื่อใหง้่ายต่อการร้ือถอน เพื่อหลีกเลี่ยง

การเสียภาษี เอกลักษณ์อย่างหน่ึงของบา้นแถบเมดิเตอร์เรเนียนน้ีคือ การใชส้ีง่ายๆ 

ดว้ยสีขาวเพียงสีเดียว ไมนิ่ยมความแตกต่างโดดเด่นที่ตอ้งไมเ่หมอืนใคร หมูบ่า้นทั้ง

หมูบ่า้นจึงมคีวามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นภาพรวมที่น่าชม และแปลกตามาก    

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร อาหารพื้ นเมอืง 

บำ่ย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองบำรี (Bari) (ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร) 

เมอืงที่อยู่ใกลก้ับทะเลเอเดรียติก จนได้รับสมญานามว่า“แคลิฟอร์เนียตอนใตข้อง

อิตาลี” เป็นเมืองที่มคีวามเจริญรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ เป็นศูนย์กลางการเดินเรือ

และศูนย์กลางของอาณาจักรไบแซนไทน์ทางตอนใตข้องอิตาลี  เป็นเมืองที่มีความ

เจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เน่ืองดว้ยเซนต์นิโคลัสมาจาริกแสวงบญุที่เมืองน้ี  ในสมัย

สงครามโลกคร้ังที่ 2 เมืองได้ถูกท าลายดว้ยระเบิดไดนามิค  และได้ท าการบรูณะ

สรา้งเมอืงขึ้ นใหม ่ปัจจุบันจึงเห็นบา้นเรือนที่ทันสมยัอยู่เป็นจ านวนมาก  แต่ยังคง

สามารถเห็นซากความเจริญในอดีตที่ยังคงเหลือไว  ้

  

 น าท่านชมปรำสำทซูโว (Svevo Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่แสดงให้เห็นถึงอ านาจ

มืด (Dark Symbol of Power) ตัวปราสาทสร้างขึ้ นในศิลปะแบบนอร์แมน-สวา

เบยีน ระหว่างปี 1501-1523 โดย อิซเบลแห่งอารากอน และ โบนา สฟอร์ซา เจ้า

หญิงแห่งบารี สรา้งขึ้ นเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมนัในอดีต 

น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทที่มป้ีอมปราการลอ้มโดยรอบ  

 

ค ำ่ พิเศษรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรถ ้ำ พรอ้มชมวิวทะเล  

(Grotta Palazese) 

อาหารพื้ นเมอืง 

 UNA HOTEL REGINA BARI หรือเทียบเทำ่ BARI 

วันท่ีหำ้ บำรี-อสัโกลีปีเชโน-กรอตตำมเมเร-แอนโคนำ  



 
 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองอัสโกลีปีเชโน (Ascoli Piceno)ระหว่างทางให้ท่านได้ชม

ทัศนียภาพของทะเลอะเดรียติคอันแสนงดงาม (ระยะทางประมาณ 405 กโิลเมตร)  

มปีระชากรไม่ถึง 5,000 คน เป็นอีกหน่ึงเมอืงที่มีความร า่รวยทางประวัติศาสตร์ 

และยังเป็นอีกเมอืงที่ขึ้ นชือ่เร่ืองพิซซ่าและนมผึ้ ง น าท่านผ่านชม หำดเซนตเ์บเน

ดิกต์ ตรอนโต้ (San Benadetto Del Tronto) ซึ่งเป็นหาดที่เต็มไปด้วยต้นปาล์ม 

และเป็นที่นิยมในการพักผ่อนในชว่งซัมเมอร์ของชาวอิตาลี    

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร อาหารพื้ นเมอืง 

 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู ่ กรอตตำมเมเร (Grottammare) เป็นเมืองเก่าที่

ประกอบไปด้วยก าแพงหินที่ปกคลุมไปด้วยต้นมะกอกและต้นองุ่น   น าท่านชม 

หมู่บา้นโบราณ (Grottammare Alta) เป็นหมูบ่า้นที่มตีั้ งแต่ศตวรรษที่ 8 และเป็น

ที่ตั้ งของโบสถ์เซนต์มาติน ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีรูปแบบเรียบง่าย ภายในตกแต่งด้วย

ดอกไม ้ซึ่ งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดรียที่  3 

จำกน้ันน ำท่ำนแวะชมโบสถ์เซนต์ลูเซีย (Santa Lucia) เป็นโบสถ์เกา่แกท่ี่สร้าง

ขึ้ นตั้ งแต่ศตวรรษที่  16 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนโคนำ (Ancona)  

(ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร) อันโคนาเมืองชายฝั่งทะเลเอเดรียติก เป็น

เมอืงท่าที่ส าคัญอีกหน่ึงแห่งของอิตาลีเป็นอีกหน่ึงเส้นทางหลักของอุตสาหกรรม

ต่างๆรวมทั้งยังเป็นท่าเรือส าหรับเชือ่มต่อกบัประเทศโครเอเชยี ในเมอืงอันโคนายัง

มกีลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และยังเต็มไปดว้ยรา้นพิซซ่า รา้นกาแฟ ที่ท าใหเ้มอืงน้ี

มชีวีิตชวีาขึ้ นอีกดว้ย อิสระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย     

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม อาหารพื้ นเมอืง 

 NH ANCONA HOTEL หรือเทียบเทำ่ ANCONA 

วันท่ีหก แอนโคนำ-ซำนมำริโน-รำเวนนำ-โบโลญญำ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองซำนมำริโนหรือ นครรัฐซำนมำริโน (San Marino) 

(ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร) รัฐอิสระเล็กที่อยู่ในเขตของประเทศอิตาลี 

นับว่าเป็น 1 ในประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เช่นเดียวกับ ลิคเท่นสไตน์ 

วาติกนั และโมนาโค มสีภาพภูมิอากาศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนกล่าวคือ สภาพ

อากาศมกัไมร่อ้นหรือหนาวเย็นจนเกนิไปนัก ถือว่าสภาพอากาศก าลังดีและทอ้งฟ้า

กส็ดใสตลอดทั้งปีอีกดว้ย ดังน้ัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศจึงถือว่าเป็น

แหล่งรายไดท้ี่ส าคัญอันดับตน้ ๆ เพราะไมม่มีรสุมใด ๆ เขา้มาเป็นอุปสรรคใหต้อ้ง

มเีหตุชะลอหรือสะดุดนัน่เอง 

 

 น าท่านชม วิหำรนักบญุมำรีโน (Saint Marino Cathedral) ซึ่งเป็นผูส้ถาปนาและ

องค์อุปถัมภ์ของรัฐซานมารีโนมาตั้ งแต่เร่ิมแรก โดยเป็นอาคารหินแบบโรมันที่มี

ความเกา่แกแ่ละสวยงามอย่างมากแมจ้ะอายุอานามมากแลว้แต่กย็ังไดรั้บการบรูณะ

ให้ความสวยงามอยู่เป็นประจ า ปัจจุบันยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในคริสต์

ศาสนาอยู่ 

 

 น าท่านชม ป้อมปรำกำรกูไอตำ (Guaita Tower) ซึ่งตั้ งอยู่ยอดเขาที่สูงที่สุดของ  



 
 

ซานมารีโนน้ันก็คือ ตำตีโน โดยมคีวามสูงจากระดับน ้ าทะเลถึง 755 เมตร ใชเ้ป็น

ฐานทัพส าคัญของซานมารีโนในอดีต โดยมหีอคอยกูไอตา ที่สูงเด่นเป็นสง่าอย่าง

มาก เพราะสรา้งอยู่บนหน้าผาสูง สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ไดอ้ย่างชัดเจนอย่าง

มาก โดยมนัเป็นงานสถาปัตยกรรมในแบบโรมนัที่มอีายุมากกว่าพันปีมาแลว้   

 น ำทำ่นชม ป้อมเชสตำ (Cesta Tower) ซึ่งเป็นป้อมปราการและค่ายทหารอีกแห่ง

ของซานมารีโน ที่ปัจจุบนัน้ันไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเร่ืองราว

ของซานมารีโนโดยมวีัตถุโบราณจ านวนมากจัดแสดงอยูท่ี่น่ี 

 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมอืง 

บำ่ย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองรำเวนนำ (Ravenna) (ระยะทางประมาณ 80 

กโิลเมตร) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี นับว่าเป็นเมอืงที่มสีถานที่

ท่องเที่ยวที่แสนจะสวยงามอีกแห่งของอิตาลี โดยมชีื่อเสียงอย่างมากในเร่ืองของ

กระจกโมเสก ว่ากนัว่า เมอืงแห่งน้ีมคีวามสวยงามและน่าสนใจของอาคารหลายต่อ

หลายแห่งดว้ยกนั โดยมคีวามลงตัวกบัสถาปัตยกรรมที่มคีวามงดงามเป็นอย่างมาก

เลยทีเดียว นับว่าเป็นอีกหน่ึงในเมืองท่องเที่ยวของอิตาลีที่มีความสวยงามและ

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

 

 น าท่านเขา้ชมหอศิลป์นีโอเนียน (Neonian Baptistry) สรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษที่ 

4 โดยมีโครงสรา้งที่มีความสวยงามอย่างมากและเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในราเวน

นา โดยเป็นลักษณะของรูปทรงแปดเหลี่ยมและสรา้งมาจากอิฐสีแดง โดยภายในน้ัน

มกีารตกแต่งด้วยด้วยกระจกโมเสกที่บริเวณของก าแพง และก าแพงแห่งน้ีกม็ีความ

สวยงามและมชีือ่เสียงอย่างมากเลยทีเดียว ส่วนบนเพดานน้ันจะเป็นภาพของจอห์น 

แบบ็ติสต์ และพระเยซูที่มเีคราในแมน่ ้าจอร์แดน นับว่ามคีวามงดงามเป็นอย่างยิ่ง  

 

 น าท่านแวะชม จัตุ รัสโปโปโล (Piazza Del Popolo) จตุรัสแห่งน้ีถูกสร้างขึ้ นโดย

ชาวเวนิสภายใตก้ารปกครองของเซเรนิสซิม่า (Serenissima) ซึ่งรูปแบบของจตุรัส

แห่งน้ีได้สร้างตามแบบของจตุรสัเซนต์มำรค์ (Piazza Saint Mark) ในเวนิส และ

ไดม้กีารสรา้งเสาสองตน้ไวต้รงมมุ เพื่อก าหนดเขตของคลองพาเดียนน่า (Padenna 

Canal)ดา้นบนของเสาประดับดว้ยสิงโตของนักบญุเซนต์มาร์คจนกระทัง่ในปี ค.ศ.

1509 ได้เปลี่ยนเป็นรูปป้ันของ เซนต์วิตาลิซ ( Sanit Vitalis) ดั ่งที่ปรากฏใน

ปัจจุบนั 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโบโลญญำ (Bologna) (ระยะทางประมาณ 85 

กโิลเมตร) เมืองหลวงของแควน้เอมเิลีย-โรมัญญา ตั้ งอยู่ในหุบเขาโป ทางตอน

เหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนามากที่สุด โดย

โบโลญญ ามีชื่อเสี ยงใน เร่ือ งของธรรมชาติ อั น งดงาม มีสิ่ งก่อสร้า ง งาน

สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย อีกทั้งยังถือเป็นศูนย์กลางศาสตร์ดา้นอาหาร

ของประเทศดว้ย อาทิเช่น ซอสลากู ส าหรับสปาเกต็ตี้  หรือ ลาซานญ่า นอกจากน้ี

เมอืงโบโลญญา ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Alma Mater Studiorum มหาวิทยาลัย

ที่เกา่แกท่ี่สุดของอิตาลีดว้ย 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   อาหารพื้ นเมอืง 

 NH BOLOGNA DE LA GARE หรือเทียบเทำ่ BOLOGNA 



 
 

วันท่ีเจ็ด โบโลญญำ-ฟลอเรนซ-์ลคุกำ-ลำ สปีเซีย  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันแวะถ่ายภาพ มหำวิหำรซำน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) เป็น 

1 ใน5 มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมหาวิหารน้ันถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นเกยีรติแด่

เซนต์ เปโตรนิอุส (Saint Petronius) นักบญุอุปถัมภ์ที่มีชือ่เสียงของเมือง ภายใน

มหาวิหารยังเป็นที่ตั้งของนาฬิกาแดดที่ยังคงสามารถใชง้านไดจ้วบจนถึงปัจจุบนั  

ผ่านชมซิต้ีฮอล ( City Hall ) แวะถ่ายภาพ "หอคอยเดลี่ อสิเนลี่" (Tower of the 

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

กันว่า อาคารหอคอยคู่  (Two Towers) ห รือ อาคารโบโลญญ า (Towers of 

Bologna) เป็นสัญลักษณ์หลักของเมืองโบโลญญา ซึ่งคาดว่าถูกสร้างขึ้ นในช่วง

ระหว่างปี 1109 -1119 โดยหอคอยเดลี่ อสิเนลี่น้ันมีความสูงประมาณ 97.20 

เมตร (330 ฟุต) ส่วนหอคอยการิเซนดาน้ันมคีวามสูง ประมาณ 47 เมตร (162 

ฟุต) แวะถ่ายภาพ ลานน ้ าพุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) และ อาคารปา

ลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo del Podesta) 

 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ (ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร) เมอืงที่ได้

ขึ้ นชือ่ว่าหากมาอิตาลีแลว้ไมไ่ดม้าเยือนฟลอเรนซ์กเ็หมอืนว่ายังมาไมถ่ึงอิตาลีอย่าง

แท้จริง เมืองสวยอันดับ 1 ของอิตาลีเมืองเก่าที่มีความเจริญสูงสุดในศตวรรษที่ 

13-16 เมอืงที่ถือเป็นตน้ก าเนิดของชาวอิตาลีเป็นเมอืงที่ยังคงความสวยงามและมี

การอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเมืองทั้ งเมอืงเต็มไปด้วยศิลปะโดยเฉพาะศิลปะยุคเรเนส

ซองส์เป็นยุค ที่ศิลปะเฟ่ืองฟูที่สุด เมอืงน้ียังเป็นเมืองเกิดของเหล่าศิลปินอัจฉริยะ

ของโลกมากมายไมว่่า จะเป็น ลีโอนาโดดาวนิ ชี่,ไมเคิล แองเจิลโล,กาลิเลโอ ,ดังเต้

,และศิลปินชื่อดังอีกมากมายจึงถือว่า เป็นเมืองที่มีความส าคัญ และเป็นเมืองที่

นักท่องเที่ยวจากทัว่โลกอยากมาเยือนสักคร้ังหน่ึงในชวีิตเป็นเมอืงที่ว่า กนัว่า มวีิ ว

ทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอิตาลีและยังไดรั้บการขึ้ นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดก

โลก (Unesco) อีกดว้ย  

 

 น าท่านชม จตุรสัซินยอเรตตำ (Piazza Della Signoria) จตุรัสกลางเมอืงซึ่งปัจจุบัน 

เป็นศาลาว่าการเมือง ณ จตุรัสแห่งน้ีท่านจะไดพ้บกบัศิลปะมากมายอาทิเชน่ รูป

ป้ันเดวิดจ าลอง ที่เหมอืนของจริงทุกประการชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมอืง

และไม่มีที่ไหนเหมือน จากน้ันแวะถ่ายภาพที่ มหำวิหำรซำนตำมำเรีย เดลฟิ 

ออเร  (Santa Maria Dell Fiore) มหาวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่เป็นอีกหน่ึง

สัญญาลักษณ์ของเมือง หอศีลจุ่มที่มีความสวยความงาม ชมสะพำนเวคคิโอ 

(Vecchio Bridge) หรือสะพานทองค า สะพานข้ามแมน่ ้ าอาร์โน แห่งแรกของเมอืง 

อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูป จากน้ันแวะถ่ายภาพจตุรัสไมเคิลแองเจโล  (Piazza 

Michelangelo) เป็นจัตุรัสที่มทีัศนียภาพของทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นภาพมมุกวา้งของ

เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลีซึ่งตั้ งอยู่บนบริเวณในย่าน Oltrarn ออกแบบโดย

สถาปนิก Giuseppe Poggi และได้ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1869 บนเนินเขาทางใต้

ของศูนย์กลางประวัติศาสตร์ จัตุรัสน้ีสร้างขึ้ นเป็นลานระเบยีงพร้อมทิวทัศน์มุม

กวา้งของเมือง จัตุรัสแห่งน้ีอุทิศให้กับ Renaissance sculptor Michelangelo จึงมี

 



 
 

ส าเนารูปป้ันสีบรอนซ์ของผลงานหินอ่อนของเขาที่พบได้ในที่ต่างๆ ในเมืองฟลอ

เรน ซ์  ได้ แก่  David และ  Allegories ของ Medici Chapel of San Lorenzo เป็ น

อนุสาวรีย์ที่โดดเด่นที่สุดเป็นรูปป้ันเดวิดเปลือยกายตั้งโดดเด่นที่กลางจัตุรัส อีกส่วน

ที่โดดเด่นในจัตุรัสคือ Poggi กระท่อมในสไตล์นีโอคลาสสิคซึ่งปัจจุบนัเป็นที่ตั้งของ

ร้านอาหาร  ซึ่ งเดิ มที น้ั นมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ เป็นที่ ตั้ งข อ งพิพิ ธภัณฑ์ของ 

Michelangelo แต่ Poggi ได้เปลี่ยนให้มาเป็นอนุสาวรีย์ของเขาในปี ค.ศ. 1911 

จากจุดน้ีเป็นจุดรวมทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของฟลอเรนซ์   

บำ่ย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมอืง 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองลคุกำ (Lucca) แควน้ทัสคนี (ระยะทางประมาณ 

90 กโิลเมตร) ลุคกาเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ล้อมรอบดว้ยก าแพงศิลปะแบบเรเนซองส์

อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นดินแดนที่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีในอดีตลุคกาเป็น

เมอืงซึ่งเต็มไปดว้ยหอคอยแบบยุคกลาง อาคารสีสันพาสเทล จัตุรัสกวา้งขวาง ถนน

หินกรวด และโบสถ์สไตล์โรมาเนสก์ น าท่านเที่ยวชมตัวเมอืงและถ่ายภาพหอคอย

กุยนิจี (Guinigi Tower) และ หอนำฬิกำเดเรโอเร่    (Torre Delle Ore) ซึ่งเป็นสอง

หอคอยที่สมบูรณ์ที่สุดที่เหลืออยู่ของลุคกา ผ่านชมรูปป้ันของนักแต่งโอเปร่าชื่อดัง

ของอิตาลี Giacomo Puccini (มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ.1858-1924)  ชมจัตุรัส 

นโปเลียน (Piazza Napoleone) ชื่อน้ีถูกตั้งขึ้ นในสมยันโปเลียน ของฝรัง่เศส เรือง

อ านาจเข้ามาครอบครองเมอืง Lucca ในชว่งปี ค.ศ. 1800 ปัจจุบันที่บริวณน้ีเป็น

ลานพักผ่อนของคนในเมอืงมรีา้นคา้ รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ฯลฯ ตั้งอยู่รายลอ้ม 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองลำ สปีเซีย (La Spezia) (ระยะทางประมาณ 90 

กโิลเมตร) เมอืงในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่าง เมอืงเจนัว และ  

ปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย และเป็นหน่ึงในอ่าวที่มีความส าคัญทางด้านการค้าและ

การทหาร   

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   อาหารพื้ นเมอืง 

 NH  LA SPEZIA HOTEL หรือเทียบเทำ่ LA SPEZIA 

วันท่ีแปด ลำ สปีเซีย-ชิงเกว่ แตรเ์ร-พำรม์ำ่  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่ชิงเกว่ แตรเ์ร (Cinque Terre) 

หมูบ่า้นเล็กๆที่ตั้ งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มคีวามหมายว่า 

“หา้ดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บา้น 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO 

AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้ งห้า

หมู่บา้นน้ีมหีุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ และ

ไดรั้บการขึ้ นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอ้ีกดว้ย 

 

 น าท่านชม หมู่บำ้นริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore Village) เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ที่มี

เสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมอืนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนที่ตั้งลดหลัน่กนับนหน้าผาที่

ปกคลุมด้วยต้นไมเ้ขียวขจีตัดกับน ้ าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท าให้

กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหน่ึงอย่างไมต่อ้งสงสัย 

 

 น าท่านชมหมูบ่ำ้นมำนำโรลำ (Manarola Village) อาจไดเ้ชื่อว่าเป็นหมูบ่า้นที่เล็ก  



 
 

เป็นอันดับสอง แต่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมูบ่า้นทั้ง 5 ของ ชงิเกว่ เตร์เร ที่สร้างมา

ตั้งแต่ปี 1338 ในประเทศอิตาลีโดยหมูบ่า้นแห่งน้ีตั้ งอยู่ริมหน้าผาสูงชนับนฝัง่ริเวีย

รา เป็นเมอืงที่โดดเด่นดว้ยสีสันอันสดใส   

 น าท่านชมหมูบ่ำ้นแวนำสซ่ำ (Vernazza Village) เป็นหมูบ่า้นที่คงเหลือความเป็น

หมูบ่า้นชาวประมงสูงสุดในบรรดาทั้ง 5 หมู่บา้น สามารถมองเห็นโบสถ์ซานตา้มา

เกริต้า (La Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia) ซึ่งเป็นหอคอยสีเหลืองรับ

กบัวิวของภูเขาดา้นหลังที่เป็นไร่องุ่นส าหรับท าไวน์ 

 

บำ่ย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมอืง 

 จากน้ันน าท่านดินทางสู่ เมืองพำร ์ม่ำ (Parma) (ระยะทางประมาณ  140 

กโิลเมตร) อีกหน่ึงเมืองในเขตแคว้นเอมิเลียโรมัญญา มีชือ่เสียงในด้านการผลิต

แฮม, ชีส ตน้ก าเนิดของพาร์ม่าแฮมที่มีชือ่เสียงไปทัว่โลก และยังมีความโดดเด่น

ดา้นสถาปัตยกรรม ผ่านชมอาหาคารมหาวิทยาลัยพาร์มา่และสโมสรฟุตบอลพาร์

ม่า ถึงเมืองพาร์ม่าน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  VIGOLENO CASTLE HOTEL หรือ

เทียบเท่ำ อิสระใหท้่ำนไดถ้่ำยภำยโรงแรมปรำสำท หรือพักผ่อนตำมอธัยำศัย

ภำยในโรงแรม 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   อาหารพื้ นเมอืง 

 VIGOLENO CASTLE HOTEL หรือเทียบเทำ่ PARMA 

วันท่ีเกำ้ พำรม์ำ่-เซอรมิ์โอเน่-โบลซำโน่  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. จากน้ันน าท่านน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซอรมิ์โอเน่ (ระยะทางประมาณ  155 

กโิลเมตร) จากน้ันน าท่านถ่ายภาพปราสาทเกา่แก ่ Rocca Scaligera castle อายุ

กว่า 700 ปี ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง สร้างในศตวรรษที่ 13 ปัจจุบัน เป็นเมือง

พักผ่อนตากอากาศของชนชั้นสูงจากเวโรน่า มิลาน และ  จากน้ันน าท่านแวะ

ถ่ายภาพ   ทะเลสำบกำรด์ำ (Garda Lake) ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

อิตาลี ซึ่งคลอบคลุมพื้ นที่กว่า 370 ตารางกโิลเมตร เป็นแหล่งเล่นกฬีาทางน ้ าของ

ชาวอิตาเลี่ยน เน่ืองดว้ยทัศนียภาพที่งดงาม ประกอบถึงคลื่นลมที่ดีจากเขตที่หอ้ง

ลอ้มดว้ยหุบเขา  

 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมอืง 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโบลซำโน่ (ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร) 

เมอืงหลวงของจังหวัดทิโรลใตท้างตอนเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งได้รับโหวตเมือ่ปี 

ค.ศ.2014 ว่าเป็นเมอืงที่ม ีคุณภาพชวีิตที่ดีที่สุดของประเทศ 

 

 น าท่านแวะถ่ายภาพ โบสถ์โบลซำโนดูโอโม (Bolzano Duomo) โบสถ์ส าคัญ

ประจ าเมอืงที่ตั้ งอยู่ไมไ่กลจากจัตุรัสมากนัก สรา้งขึ้ นเมือ่ศตวรรษที่ 15 อิสระให้

ท่านเดินชมเมอืงน่ารักแห่งน้ีตามอัธยาศัย จากน้ันแวะถ่ายภาพจัตุรัส Piazza delle 

Erbe ณ ใจกลางเมือง เดินลัดเลาะชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมือง (Piazza 

Walther) นอกจากจะเต็มไปดว้ยรา้นอาหารและคาเฟ่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว 

ยังมตีลาดกลางเมืองที่ขายทั้ งอาหารสด ผัก และผลไม ้รวมถึงของช าร่วยต่าง ๆ อีก

 



 
 

ดว้ย 

ค ำ่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   อาหารพื้ นเมอืง 

 PARK HOTEL LAURIN หรือเทียบเทำ่ BOLZANO 

วันท่ีสิบ โบลซำโน่-ออรติ์เซ่-บรำยเอียซ-มิซูลินำ-กอรติ์นำ ดิ อมัปำซโซ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมอืงออร์ติเซ่ (43 กม.)เมอืงหน้าด่านกอ่นเดินทางเขา้สู่

เขตอทุยำนโดโลไมท ์ลอ้มรอบดว้ยหุบเขามากมาย ท าใหบ้รรยากาศของเมอืงตาก

อากาศแห่งน้ีอุดมไปดว้ยความร่มร่ืน และดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย ไดเ้วลา

น าท่าน นัง่กระเชา้ Alpe di Siusi ขึ้ นสู่ที่ราบสูง Seiser Alm ซึ่งถูกขนาดนามว่าเป็น

ที่ราบสูงบนภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของ

หุบเขารอบด้านที่โอบลอ้มภายในอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ซึ่งเป็น

อุทยานแห่งชาติแห่งเดียวของประเทศอิตาลีที่ไดรั้บรองเป็นมรดกโลก (UNESCO 

World Heritage) อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจก่อนเดินทาง

กลับลงสู่เมืองออร์ติเซ่ (***การให้บริการของกระเชา้ขึ้นกับสภาพความพรอ้มของ

สภาพอากาศ ) จาก น้ันน าท่าน เดินทางสู่ทะเลสำบบรำยเอียซ (Braies) 

(ระยะทางประมาณ 190 กโิลเมตร)   

 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมอืง 

 น าท่านชม ทะเลสำบบรำยเอียซ (Braies)ซึ่งตั้ งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ FANES 

SENNESBRAIES เขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์เพื่อชมความ

งดงามของทะเลสาบบรายเอียซ Braies ว่ากันว่า ที่น่ีเป็นประตูสู่ดินแดนใต้ภิภพ

ตามต านานภาษาละตินว่า ทุกๆรอ้ยปีในคืนพระจันทร์เต็มดวงเจา้หญิงในต านาน

จะออกมาจากเนินเขา SASS DIA PORTA ภาษาลาตินหมายถึง “ประตูบนภูเขา” 

ทรงพายเรือรอบๆทะเลสาบ พรอ้มส่งเสียงแตรที่ดังกกึกอ้งไปทัว่ เทือกเขาโดโลไมท์

บา้งก็ว่า คร้ังหน่ึงเคยมีถ ้าตรงเนินเขาก่อนจะมหีินถล่มปิดปากถ ้า เหมือนจะฝังเจ้า

หญิงไว้ขัดขวางไม่ให้คืนความรุ่งโรจน์แก่อาณาจักรของพระองค์ตลอดกาล 

ทะเลสาบ Braies ตั้งอยู่ริมขอบทางทิศเหนือของอุทยานมีทางเดินอย่างดี เป็น

วงกลมรอบทะเลสาบ อิสระใหท้่านได้ชมและเกบ็ภาพความประทับใจ  จากน้ันน า

ท่าน เดินทางสู่  ทะเลสำบมิซูรินำ  Misurina Lake (ระยะทางประมาณ 40 

กโิลเมตร) อีกหน่ึงทะเลสาบชือ่ดังในอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ตั้งอยู่ที่ระดับความ

สูง 1,754 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล ซึ่งมคีวามโด่งดังเร่ืองภาพวิวภูเขาสะทอ้นน ้ า

ในวันฟ้าใส ดึงดูดใหนั้กท่องเที่ยวมากมายไมพ่ลาดที่จะแวะมาเยือนทะเลสาบแห่งน้ี 

ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่  เมืองกอร ์ตีนำ ดิ อัมเปซโซ  Cortina d I Ampezzo 

(ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร.)  

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   อาหารพื้ นเมอืง 

 AMBRA HOTEL หรือเทียบเทำ่ CORTINA D’AMPEZZO 

วันท่ีสิบเอ็ด กอรติ์นำ ดิ อมัปำซโซ-เวนิส-ล่องเรือกอนโดล่ำ-เมสเตร-มิลำน  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 
 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมอืงเมสเตร (148 กม.) (Venice Mestre)ฝัง่แผ่นดินใหญ่  เมอืง

หลวงของแควน้เวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้ นจากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเข้า

ดว้ยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของทะเลอาเดรียติก เป็นเมอืง

ท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ ใชค้ลองในการคมนาคมมากที่สุด น าท่านเดินทาง

สู ่ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส

สู ่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมอืงที่ไมเ่หมอืน

ใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น “ราชนีิแห่งทะเลเอเด

รียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชือ่มถึงกันกว่า 400 แห่ง 

เดินทางสู่เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวสนิสระหว่างทางท่านจะได้ชม

อนุเสาวรีย์ของพระเจา้วิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บดิาของชาวอิตาเลี่ยน ชมจตุรัสเซนต์

มาร์ค (ST MARK’s SQURE)ชุมชนที่ใหญ่สุดของเวนิซ ตั้ งอยู่ในใจกลางเมอืงเวนิส 

และเป็นหน่ึงในสถานที่ถ่ายภาพมากที่สุดในโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพาน

ถอนหายใจ Bridge Of Sighs ที่เชือ่มต่อระหว่าง Doge Palace”ซึ่งเคยเป็นที่ประทับ

ของเจา้ผูค้รองนครเวนิสใน อดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองของแคว้น

ในยุคสมยัน้ันอีกด้วย น าท่านชมสะพานริอัลโต (RIALTO BRIDGE) สร้างขึ้ นตั้ งแต่

ศตวรรษที่ 12 สะพานน้ีมีประวัติที่น่าสนใจเพราะเป็นสะพานที่ทอดข้ามแกรนด์

คาเนลเพียงแห่งเดียวมายาวนานเป็นพันปี เดิมเป็นสะพานไม ้ปัจจุบันปรับปรุง

ซ่อมแซมใหม่เป็นสะพานหินแข็งแรง จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ.1854 จึงมีการสร้าง

สะพานแห่งใหมข่า้มแกรนด์คะแนลเพิ่มขึ้ น สะพานริอัลโตนับว่าเป็นอีกสัญลักษณ์ที่

ส าคัญของเวนิส ชมจัตุรัสเซนต์มาร์โค (Piazza San Marco) ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์ค

(St. Mark’s Basilica) เป็นฉากหลัง สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระให้

ท่านได้มเีวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เชน่  เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนคร เว

นิส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้ อสินคา้ของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เคร่ือง

แกว้มรูาโน่,หน้ากากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟ 

 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร   อาหารพื้ นเมอืง 

 น าท่านเดินทางกลับสู่ฝั ่งแผ่นดินใหญ่เมสเตร เพื่อน าท่านเดินทางต่อสู่กรุงมิลำน 

(ระยะทางประมาณ 273 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของ

อิตาลี เมอืงที่ขึ้ นชือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ 

น าท่านแวะถ่ายภาพ โบสถ์ดูโอโม่ (Duomo Di Milano) แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่

อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนาน

เกือบ 500 ปี โดยเร่ิมสร้างตั้ งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่ น่าทึ่ งของโบสถ์ ก็คือการ

ตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปป้ันรอบตัวอาคาร 

มีจ านวนกว่า 3,000 ชิ้ น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังห น่ึง และ

หลังคามงุดว้ยกระเบื้ องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่

กษัตริย์วิคเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ 

ชมอำคำรแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมำนูเอล 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) 

เป็นอาคารที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก มีชือ่เรียกเล่นๆว่า เป็นห้องนั่งเล่นของ

เมืองมลิาน เพราะนอกจากจะมีสินค้า    แบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมรี้าน

 



 
 

 

 

กาแฟ ที่เรียกกนัว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชโิน นั่งดูหนุ่มสาว แต่ง

กายดว้ยเสื้ อผา้ทันสมยั 

ค ำ่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   อาหารจีน 

 STAR HOTEL BUSINESS PALACE หรือเทียบเทำ่ MILANO 

วันท่ีสิบสอง มิลำน-กรุงเทพฯ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านแวะถ่ายภาพ ปรำสำทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello Sforzesco) ซึ่งแต่เดิมเคย

เป็นป้อมปราการของตระกูลวิสคอนติ ปัจจุบนัส่วนหน่ึงไดจ้ัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัด

แสดงงานศิลปะฝีมอืศิลปินอิตาเลียนชือ่ดังหลายคน รวมถึงรูปสลักพระแม่มารีอา 

ของไมเคิลแองเจโลที่แล้วเสร็จดว้ย ในชว่งเย็นๆ ตรงลานน ้ าพุทางเขา้ปราสาทจะมี

ผูค้นออกมานัง่เล่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวมลิาน 

 

11.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ทำ่อำกำศยำนมลัเปนซำ กรุงมิลำน ประเทศอิตำลี  

14.05 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบนิไทยแอร์เวย์ เที่ยวบนิที ่TG941  

วันท่ีสิบสำม กรุงเทพฯ// สรุวรรณภูมิ  

05.55 น. 

 

ถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

ค่ำทวัรต์่อทำ่น : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต่ 15 ทำ่น ข้ึนไป 

 ผูใ้หญ่พักหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพักกบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบนิ ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมวีีซ่าแลว้หักออก 

       149,900.- 

25,000.- 

25,000.- 

          2,400.- 

 

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจริงท่ีสำยกำรบิน 

ประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเทำ่น้ัน (คิด ณ วันที่ 07 ส.ค. 2561 ) 

 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหนำ้ 60,000 บำท/
ทำ่น (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน) 

 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์ว่นท่ีเหลือล่วงหนำ้ 30 วัน กอ่นการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนที่เหลือ
ตามวันที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่เีงื่อนไข 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำทวัรร์วม : 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม-มลิาน-กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอร์เวย์ 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และค่าประกนัภัยสายการบนิ 

 ค่าโรงแรมที่พัก 10 คืน ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบ ุ 
 ค่าพาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ ประเทศอิตำลี ส าหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไมค่รอบคลมุผูท่ี้มีอำยุตั้งแต่75ปีข้ึนไป) 

ค่ำทวัรไ์มร่วม : 

  ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 11 วัน คิดเป็น 55 ยูโร 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 13 วัน คิดเป็น 39 ยูโร (ขึ้ นอยู่กับความพึง

พอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึ้ น) 

 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ไมม่แีจกกระเป๋าหรือของพรีเมีย่มต่างๆ 

กำรยกเลิก : 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั ๋ว
เค ร่ืองบินที่ ออกล่วงหน้ าและกรุ๊ปที่ เดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม)่ ที่ตอ้งการันตี มดัจ ากบัทาง

สายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจ าที่พัก 

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ



 
 

ต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามดัจ า 60,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้ม)ี 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน  หักค่ามดัจ า 60,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้ม)ี 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน  หักค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทัวร์ 

หากมกีารยกเลิกการจองทัวร์ หลังไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสทิธิ์ใน 

การน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์กต็าม 

เอกสำรในกำรใชย้ื่นวีซ่ำ : 

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อน

น าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรับท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาด้วย เพื่อน าไป

อา้งอิงกบัทางสถานทูต) 

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลังรูปตอ้งมสีีขาวเท่าน้ัน รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชดั หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมเีงา หา้ม

ถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm ห รื อ 

1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไมพ่ิจารณารูปที่ถ่ายเอง) 

3.ส าเนาทะเบยีนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.ส าเนาใบสูติบตัรกรณีที่เด็กที่มอีายุต า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

5.ส าเนาทะเบยีนสมรส  

6.ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชวีิต)  

7.ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุล (ถา้ม)ี  

8.หลักฐานการเงิน โดยต้องขอจำกทำงธนำคำรเท่ำน้ัน พรอ้มถ่ำยส  ำเนำจำกสมุดเงิน ฝ ำ ก

สว่นตัวยอ้นหลัง 3 เดือน พรอ้มหน้าบญัชหีน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของเล่มที่ต่อพรอ้มกับตัวเลข

บญัชเีงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

9.หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด พรอ้ม

ประทบัตรำของบริษัท 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกจิ  

 จดหมายรับรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตรำองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ  

 ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบยีนที่มชีือ่ของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นชื่อ

รับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กนิ 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที่ก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นชือ่รับรองส าเนา พรอ้ม

ประทบัตรำสถำบนั 

เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผู ้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบดิาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไมไ่ด้เดินทางกบับิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุร

เดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองค่าใชจ้่ายใหก้ับบตุร ท่านที่บตุรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าที่

ส านักงานเขตที่ท าเบยีนบา้นอยู่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และต้องไปเซ็นเอกสำรต่อหน้ำเจำ้ท่ีรับ



 
 

ยื่นวีซ่ำ 

กรณีเป็นแมบ่า้น  

 ส าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใชห้ลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามกีไ็ด ้ในกรณีที่

ไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ีเป็นภาษาอังกฤษ (พรอ้มกบัเขียนชือ่-นามสกุล วันเดือน

ปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ที่มดีว้ยกนั) 

หมำยเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทำง ต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งใหผู้้เดินทำงทรำบ

ล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วัน ก่อนกำรเดินทำง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มสีิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแกผู่เ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้ งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู ้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วย

เหตุผลใด ๆ กต็ามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นั ่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไมเ่ที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลักษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรั่บผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยว

ใชห้นังสือเดินทางบคุคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จัดกำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบนิเองและมาเที่ยวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ย

ตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้

หรือยกเลิกเที่ยวบนิอันดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผู ้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู ้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน  แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆที่เกีย่วขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศได้ 

 หากในกรณีที่สายการบนิมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบนิ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถึงทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมคีวามแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าให้

ท่านไมไ่ดห้อ้งพักติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจัดหอ้งที่พักแบบ 3 เตียงได ้



 
 

 

 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภมติ า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ

ในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีที่มกีารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตัวข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเคร่ืองบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณำใสใ่นกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตัวขึ้ นบนเคร่ืองบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถ้ือขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกนิ  10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส

พรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้และ

หา้มมร่ีองรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน ำไมค่วรใสเ่ขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาต้าเท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้ งน้ีจะ

ชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกจิ (Business) ดังน้ันจึง

ไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้ งสิ้ น ใน

ระหว่างการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

หลังจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำทำ่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข  

ท่ีบริษัทไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 


