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วนัแรก ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - มลิาน (อติาล)ี ศกุร ์

21.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D 16-

19  สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระและการ

เชค็อนิ 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ

, เช่ารถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับ

กรุ๊ปทัวร์ กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าชา้ของสาย

การบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, 

ภยัพบิตั,ิ การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรอืเหตุสดุวสิัย

อืน่ ๆ ไมส่ามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธิ์

ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช าระแลว้ 

เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่าย

อืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะ

เป็นสิง่ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

วนัทีส่อง มลิาน - เจนวั - อติาเลยีน รเิวยีรา่ - ปอรโ์ตฟิโน ่- ซานตา มารเ์กรติา เสาร ์

00.35 น. ออกเดนิทางสู ่มลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที ่TG 940  

07.10 น. ถงึสนามบนิมาเพลซา่ นครมลิาน ประเทศอติาล ีหลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง 

และศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนัว 

(Genoa) ซึง่เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอติาลี เมอืงบา้นเกดิ

ของครสิโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดนิเรือผูบุ้กเบกิและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่

คน้พบทวปีอเมรกิา ถงึแมเ้มอืงเจนัวจะถูกบดบังรัศมจีากเมอืงอืน่ทีม่ชี ือ่เสยีง

มากกวา่อยา่งกรงุโรม หรอืเวนสิ แต่อยา่ง ไรก็ตามเจนัว ก็เปรยีบดังไขม่กุของ

ประเทศอติาลี เมอืงสุดคลาสสคิแห่งนี้ประดับประดาไปดว้ยตกึรามบา้นชอ่ง 

ตกแตง่ดว้ยสสีไตลพ์าสเทล โบสถเ์กา่ แกด่มูมีนตข์ลัง ถนนบางสายบง่บอกถงึ

อารยธรรมเกา่ยคุโรมนั เมอืงแหง่นีเ้ป็นดั่งศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตร ์สะทอ้น

ใหเ้ห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน เริม่ตน้การเดนิเที่ยวชมเมอืงจาก 

Galata Museo del Mare พพิธิภัณฑท์างทะเลแห่งแรกของเมดเิตอเรเนียน, 

Porto Antico ท่าเรอืเกา่เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้า (Aquarium) ทีใ่หญ่

ทีส่ดุในยโุรป, เครือ่งเล่น Lift Bigo ทีท่า้ทายความหวาดเสยีว. Palazzo San 

Giorgio งดงามดว้ยภาพเขียนสแีบบเฟรสโกบ้นผนังอาคาร เล่าเรื่องราว

เกีย่วกับนักบญุเซนตจ์อรจ์ปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลีย่น

สนิคา้แหง่แรกของอติาล,ี Cathedral สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่12 และ 15 แด่

 (146 ก.ม.) 
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นักบญุจอหน์เดอะแบบตสิต ์ดา้นหนา้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ ผสม ผสาน

กบัสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสกอ์ยา่งลงตัว, Porta Soprana ประตูสูเ่มอืงฝ่ัง

ตะวันออกที่จะพาท่านไปสู่บา้นของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่ประทับ

ของดอทจ ์ผูป้กครองสาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ไดรั้บการดแูลใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรอืถนนสายใหม่ มกีลุ่ม

อาคารพพิธิภณัฑห์ลายแหง่ ดัดแปลงมาจากพระราช วังเกา่ ไดรั้บการดแูลจาก

องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

14.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึง่เป็นเมอืงท่าแห่ง

ชายทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ลอ้มรอบ

ดว้ยท่าเรอืเล็กๆ จนไดรั้บการขนาดนามว่าเป็น “สวรรคแ์ห่งเมอืงท่า” ส าหรับ

นักท่องเที่ยว ทีน่ี่เป็นเมอืงเล็กๆ น่ารักประกอบดว้ยบา้นเรือนหลากสสีัน ตัง้

เบยีดเสยีดกนัไปตามเชงิเขาเขยีวชอุม่โอบลอ้มอา่วทีม่ทีา่เรอืยอรช์จอดเต็มไป

หมด จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงซานตา มารเ์กรติา (Santa 

Margherita) อกีหนึง่เมอืงสวยรมิฝ่ังทะเลของแควน้ลกิเูรยี  

(35 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PARK HOTEL SUISSE หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.parkhotelsuisse.com 

วนัทีส่าม อติาเลยีนรเิวยีรา่ - ซงิเคว เทเร ่เยอืน 5 หมูบ่า้นงามของอติาล ี อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเที่ยวชมความงามรมิชายฝ่ังทะเลของแควน้ลกิูเรีย ที่เป็นย่านตาก

อากาศและรีสอรต์ ทีน่ี่งดงามจนไดส้มญาว่าอติาเลียนรเิวยีร่า มลีักษณะภูมิ

ประเทศทีส่วยงามแปลกตา มภีูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึง่บางจุดสูงชัน 

90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเทมาจนถงึชายหาด มทีัง้หาดทรายขาวสวย

และหาดกรวดทีง่ามแปลกตา มภีมูทิัศนท์ีง่ดงามตามธรรมชาต ิผสมผลานกันข

องภเูขา ทะเล เมอืงท่าคกึคัก และหมูบ่า้นทีห่่างไกลความเจรญิ เป็นภาพทีม่ี

เสน่หป์ระทับใจของนักเดนิทางทุกคนทีไ่ดม้าเยอืนอติาเลียนรเิวยีร่า ขนาดที่

นักประพันธเ์อกชาวอังกฤษ ชารล์ ดกิเกนส ์กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนัว

กบัสเปเชยีนัน้เป็นอติาลทีีส่วยทีส่ดุ  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
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บา่ย น าทา่นเทยีว ซงิเคว เทเร ่(Cinque Terre) 5 หมูบ่า้นสวยตดิทะเลในแควน้ลกิู

เรยี ซึง่ทัง้หมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซยี (Province La Spezia) ทัง้ยังเป็น

เมอืงทีไ่ดรั้บการยกใหเ้ป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด 

ทะเล ภูเขา ในแถบนัน้เป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ของประเทศอติาล ี Cinque Terre 

แปลว่า 5 แผ่นดนิ หรอื แผ่นดนิทัง้ 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่าน

เยอืนเมอืงมอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso al Mare) / เมอืงเวรน์าซซา 

(Vernazza) / เมอืงคอรน์เีลย (Corniglia) / เมอืงมานาโรลา (Manarola) และ 

เมอืงรโิอมจัจอรเ์ร (Riomaggiore) จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดนิทางกลับ

สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

     

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PARK HOTEL SUISSE หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.parkhotelsuisse.com 

วนัทีส่ ี ่ ซานตา มารเ์กรติา - นครฟลอเรน้ซ ์- จตรุสัซนิญอเรยี - น ัง่รถไฟดว่นสู่

นาโปล ี

จนัทร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเขา้สูเ่มอืงเกา่ของนครฟลอเรน้ซ ์เมอืงนีเ้ป็นศนูยก์ลางแห่งศลิปะในยคุ

เรอเนสซองส ์และเป็นเมอืงทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมอืง มมีหา

วหิารซานตามาเรยีเดลฟิโอเร หรอื Duomo แห่งนครฟลอเรน้ซเ์ป็นศูนยก์ลาง 

ใกลก้ันเป็นจตุรัสซนิญอเรีย เดมิเป็นที่ตัง้รูปปั้นเดวดิของแทม้านานกว่า 3 

ศตวรรษ ในปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไวใ้นแกลลอเรยี อะเคเดม ีผ่านชมพพิธิภัณฑ์

อุฟฟิซ ีที่เก็บงานศลิปะล ้าค่าในยุคกลางใกล ้ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคโิอ 

สะพานแห่งแรกที่ขา้มแม่น ้าอารโ์น จากนัน้รถโคช้น าท่านชมววิทวิทัศน์ของ

เมอืงแบบพาโนรามา ณ จตรัุสไมเคลิแองเจโล 

(212 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

16.00 น. น าคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ และเดินทางสู่ตอนใตข้องประเทศในเขต

คาบสมทุรอติาลดีว้ยรถไฟดว่น 

(16.39 น.-19.15 น.) 

19.15 น. คณะเดนิทางถงึเมอืงนาโปล ีหรอื เมอืงเนเป้ิล ซึง่เป็นเมอืงใหญ่และเป็นเมอืง

ท่าเรอืทีส่ าคัญทางตอนใต ้อกีทัง้ยังเป็นเมอืงท่าของเรอืส าราญท่องเทีย่วใน

เขตเมดเิตอรเ์รเนยีนทีส่ าคัญ 
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20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก STARHOTELS TERMINUS หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.starhotels.com  

วนัทีห่า้ นาโปล ี- พพิธิภณัฑป์อมเปอ ี- น ัง่เรอืสูเ่กาะคาปร ี(พกับนเกาะคาปร)ี องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงปอมเปอ ีน าท่านเขา้ชมเขตเมอืงเก่าทีไ่ดรั้บการจัดตัง้

เป็น พพิธิภัณฑเ์มอืงปอมเปอ ี(POMPEI) เมอืงที่ถูกทับถมจมอยู่ใตด้นิกว่า 

1,500 ปี เนือ่งจากการระเบดิของภเูขาไฟวชิเูวยีส ชมสภาพของเมอืงทีข่ดุคน้

ขึน้มา  

(27 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. น าคณะเดนิทางกลับสูท่า่เรอืเมอืงนาโปล ีเพือ่ลงเรอืสูเ่กาะคาปร ีเกาะเล็กๆทีม่ี

ธรรมชาตทิี่สวยงามเป็นสถานที่ตากอากาศของบุคคลส าคัญๆ มาชา้นานซึง่

รายไดห้ลักของเกาะนีม้าจากอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว  

(28 ก.ม.) 

 

 น าท่านเทีย่วชมชมุชนคาปรอีันเก่าแก่ตัง้รกรากมาแต่บรรพบรุุษ จนกลายเป็น

ศนูยก์ลางของเกาะ ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการท่องเทีย่วและตากอากาศ รา้นรวง

เปิดใหบ้รกิารนักชอ้ปป้ิงไดเ้ลอืกสรร 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL SYRENE หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.hotelsyrene.com 

วนัทีห่ก เกาะคาปร ี- ถ า้บลกูร็อตโต ้- ซอเรนโต ้ พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

10.00 น. น าคณะเปลีย่นลงเรอืเล็กไปชมถ ้าบลกูร็อตโต ้ทีม่คีวามงดงามอยา่งมากและมี

อยูเ่พยีงไม่กีแ่ห่งในโลก ถ ้าน ้าลอดทีม่กีารกระทบของแสงกับน ้าทะเลสคีราม 

ท าใหภ้ายในบรเิวณถ ้าประกายไปดว้ยแสงสนี ้าเงนิจงึเป็นทีม่าของชือ่ดังกล่าว 

(ทัง้นีก้ารเขา้ชมภายในถ ้าขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศในแตล่ะวัน)   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

15.15 น. ไดเ้วลาน าคณะลงเรอื Jet น าทา่นกลับสูฝ่ั่งทีเ่มอืงซอเรนโต ้(Sorrento) เมอืง

ชายทะเลทีม่ตีัวเมอืงเรยีงรายตามแนวของผาหนิสงู ทวิทัศนส์วยงามเหลา่นีไ้ด ้

สรา้งความประทับใจใหก้บันักทอ่งเทีย่ว จนเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง  

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก GRAND HOTEL VESUVIO หรือเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.vesuvio.it  

http://www.starhotels.com/
http://www.hotelsyrene.com/
http://www.vesuvio.it/
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วนัทีเ่จ็ด ซอเรนโต ้- โพสติาโน ่- อะมลัฟ่ี – เทีย่วชมเมอืงอามาลฟ่ี - คาเซอตา้ พฤหสับด ี

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะเดนิทางเลาะเลยีบชายฝ่ังทะเลไทเลเนยีน เขา้สูอ่ดตีเขตสาธารณรัฐอะ

มัลฟ่ี ซึง่เป็นสาธารณรัฐทางทะเลทีเ่คยยิง่ใหญ่ ไม่แพ ้เวนสิ ปิซา่ และ เจนัว 

เขา้สูเ่มอืงท่า โพสติาโน่ น าท่านเปลีย่นเป็นรถเล็ก เพือ่ลงไปชมตัวเมอืงเก่า 

อยา่งทีไ่ดรั้บการขนานนามว่า บา้นเรอืนในแนวตัง้ เนื่องจากเมอืงโพสติาโน่นี้

เป็นเมอืงแสนสวยทีส่รา้งบา้นเรยีงรายจากหนา้ผาทีสู่งชัน ชมศูนยก์ลางของ

เมอืง เดนิลงไปชมโบสถแ์ละชอ้ปป้ิงผา้ลนินิและงานฝีมอือันเป็นของฝากทีข่ี้

นชือ่ของเมอืงนี ้จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงอะมัลฟี ซึง่เสน้ทางรมิทะเล

สวยนีไ้ดรั้บการกลา่วขานและยกยอ่งวา่สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก อะมลัฟ่ี

โคสท ์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ้เมือ่ปี ค.ศ.

1997 โดยชายฝ่ังนีโ้ดง่ดังจากฉากในนวนยิายทีนั่กเขยีนอเมรกิา จอหน์ สไตน์

แบ็ค เสน้ทางจะลดเลี้ยว ไปตามหนา้ผาสูงบา้ง ต ่าบา้ง ผ่านไร่มะนาว ไร่

มะกอก และไรส่ม้ จนเขา้สูเ่มอืงอะมลัฟ่ี 

(16 ก.ม. / 40 นาท)ี 

 

(17 ก.ม. / 43 นาท)ี  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. น าท่านเที่ยวชมความงามของเมอืงอะมัลฟี เขา้ชมโบสถ์ประจ าเมอืง (The 

Cathedral of Amalfi) ทีส่รา้งเพือ่ระลกึเซนตแ์อนดด์รู การเขา้ชมดา้นในมี

ทัง้หมดสีส่ว่นดว้ยกัน คอื The Cloister of Paradise, The Basilica of The 

Crucifix, The Crypt, The Cathedral ชืน่ชมศลิปะผสมแบบมัวสแ์ละ

โรมันเนสกด์า้นนอก ส่วนภายในมกีารตกแต่งแบบบาร็อค ชมภาพพระแมม่ารี

และพระบุตรทีส่ะกดทุกสายตา ชมสุสานใตด้นิทีส่วยงามและแสดงถงึความ

ยิง่ใหญส่มเป็นโบสถป์ระจ าเมอืง อสิระใหเ้ดนิเลน่ เพือ่ชมบา้นเมอืงและวถิชีวีติ 

 

 

 

 จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงคาเซอตา้ เมอืงหลวงของ

แควน้คัมปาเนยี ศนูยก์ลางการเกษตร และอตุสาหกรรมของแควน้ 

(79.3 ก.ม. ) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก GRAND HOTEL VANVITELLI หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.grandhotelvanvitelli.i

t.com  

วนัทีแ่ปด พระราชวงัคาเซอตา้ - นครรฐัวาตกินั - พพิธิภณัฑว์าตกินั – กรงุโรม ศกุร ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

http://www.grandhotelvanvitelli.it.com/
http://www.grandhotelvanvitelli.it.com/
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08.00 น. น าคณะผ่านชมพระราชวังคาเซอตา้ ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยพระราชอทุยานมพีืน้ที่

มากกว่า 111 เฮกตาร์ ครอบคลุมสะพานส่งน ้า ที่ยาว 38 เมตรที่น าน ้าจาก

แหล่งน ้าพุใตด้นิ มายังยอดเนนิ Montebriano ลงสูอ่ทุยาน ไดรั้บการยกยอ่ง

ใหเ้ป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาต ิLuigi Vanvitelli สถาปนกิชาวเมอืงเน

เปิลผูไ้ดรั้บการยกย่องว่าเป็นยอดสถาปนิกแห่งศตวรรษที่ 18 เป็นผูไ้ดรั้บ

บัญชาใหอ้อกแบบพระราชวังและพระราชอทุยาน ตามพระบัญชาของพระเจา้ 

Charles of Bourbon นับว่าเป็นอาคารพระราชวังทีใ่หญ่มหมึาทีส่ดุในยโุรป

ศตวรรษที ่18  

(203 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. น าคณะเดนิทางสูน่ครวาตกิัน ซึง่เป็นรัฐอสิระ และศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์

นกิายโรมนัคาทอลกิ เขา้ชมพพิธิภณัฑว์าตกินั ซึง่เป็นทีร่วบรวมผลงานทาง

ศลิปะทีห่าชมไดย้าก นอกจากนีย้งัมหีอ้งแสดงศลิปะการตกแตง่ฝาผนังรปูสลัก

แบบคลาสสคิ และงานของนักวาดภาพคนส าคัญๆ ของอติาลใีนสมัยกลางและ

สมัยเรอเนสซองส ์อาทจ็ิอตโต (Giotto), ฟรา แองเจลโิก (Fra Angelico), 

ฟิลปิโป ลปิปี (Filippo Lippi) และโบสถซ์สิทนี (Sistine Chapel) ซึง่เป็น

ผลงานของไมเคลิแองเจโลทีว่าดภาพเขยีนสเีฟรสโกท้ีโ่ด่งดังทีสุ่ดของโลก

คอื The Last Judgement แลว้ไปชมความอลังการของ มหาวหิารเซนตปี์

เตอร ์ไดรั้บการตกแต่งอยา่งโออ่า่หรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเฟียตา้ ผลงานชิน้

เอกของไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาทีอ่อกแบบโดยแบร์นนิี และยอดโดม

ขนาดใหญท่ีห่าชมไดย้าก ซึง่ปัจจบุนัลว้นแตเ่ป็นสิง่ทีส่ าคัญล ้าคา่คูบ่า้นคูเ่มอืง

ของอติาล ี 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก H10 ROMA CITTA หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.h10hotels.com 

วนัทีเ่กา้ เทีย่วกรุงโรม - โคลอสเซยีม - จตรุสันาโวนา่ - น า้พุจตุมหานท ี- น า้พุ

เทรวี ่- บนัไดสเปน  

เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่น เขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซยีม สิง่กอ่สรา้งทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 

1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ซึง่เป็นสนามกฬีายกัษ์ทีจุ่คนไดก้ว่า 50,000 คน 

แลว้พาท่านไปบันทกึภาพกับประตูชัยคอนสแตนตนิ สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ

ของจักรพรรดคิอนสแตนตนิที ่1 ผา่นชมอนุสาวรยีพ์ระเจา้วคิเตอร ์เอ็มมานูเอ็ล 

หรอืพระบดิาของชาวอติาเลยีน ชมรอ่งรอยของศนูยก์ลางแหง่จักรวรรดิโ์รมันที่

โรมันฟอร่ัม อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่มีอายุพอๆ กันแต่ยังคงสภาพดีมาจน
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ปัจจุบันคือ วหิารแพนธอีอน อายุ 2,000 กว่าปี ยังเป็นอาคารในยุคโรมันที่มี

สภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งที่ยังหลงเหลือมาจนถงึปัจจุบัน จากนั้นเยือน 

จตุรัสนาโวนา (Piazza Navona) จตุรัสทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโรม เดมิ

เคยเป็นสนามกฬีาทีไ่วใ้ชแ้ข่งมา้ กลางจตุรัสเป็นทีต่ัง้ของเสาโอเบลสิกจ์าก

อยีป์ิ ตัง้อยูห่นา้โบสถเ์ซนตแ์อกเนสอนิอะโกนี และน ้าพุจตุมหานท ี(Fountain 

of the Four Rivers) ซึง่แต่ละมมุจะมรีูปปั้นเป็นตัวแทนแมน่ ้าส าคัญ 4 สาย 

จาก 4 ทวปี ไดแ้ก ่แมน่ ้าคงคา แมน่ ้าดานูบ แมน่ ้าไนล ์และแมน่ ้า พลาตา้ ซึง่

จานโลเรนโซ แบรน์นิ ีศลิปินฝีมอืเยีย่มของอติาลเีป็นผูอ้อกแบบ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 

13.00 น. น าคณะไปชมน ้าพเุทรวี ่ผลงานมาสเตอรพ์ซีของนโิคลาส ซลัว ีทีม่าของเพลง 

“ทรคีอยนอ์อฟเดอะฟาวดเ์ทน่” ทีโ่ดง่ดังในอดตี ซึง่นักทอ่งเทีย่วมคีวามเชือ่วา่

หากโยนเหรยีญอธฐิานไวจ้ะไดก้ลับมากรุงโรมอกีครัง้หนึง่ เขา้สู่จตุรัสบันได

สเปน แหลง่พบปะของหนุ่มสาวชาวอติาเลยีนยามวา่ง จนกลายเป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงชือ่ดังเรยีงรายไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมของอติาล ี
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก H10 ROMA CITTA หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.h10hotels.com 

วนัทีส่บิ เดนิทางสูส่นามบนิ อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

10.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิลีโอนาร์โด ดาวนิช ีเพื่อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ มี

เวลาใหท้า่นไดท้ า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

 

13.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 945  

วนัทีส่บิเอ็ด เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ จนัทร ์

06.05 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุโปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PPEERRIIOODD  
TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

7-17 ก.พ.2563 

104,000.- 93,900.- 83,900.- 15,000.- 13,500.- 
-26,000.- 

-19,000.- 
21 ก.พ.- 2 ม.ีค.2563 

6-16 ม.ีค.2563 

20-30 ม.ีค.2563 106,000.- 95,900.- 84,900.- 15,000.- 13,500.- 
-26,000.- 

-19,000.- 
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9-19 เม.ย.2563 113,000.- 101,900.- 90,900.- 15,000.- 13,500.- 
-30,000.- 

-21,000.- 

24 เม.ย.- 4 พ.ค.2563 

106,000.- 95,900.- 84,900.- 15,000.- 13,500.- 
-26,000.- 

-19,000.- 

1-11 พ.ค.2563 

8-18 พ.ค.2563 

29 พ.ค.-8 ม.ิย.2563 

19-29 ม.ิย.2563 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่14 กนัยายน 2561 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้ชมพพิธิภณัฑป์อมเปอ,ี คา่เรอืทอ่งเทีย่วเกาะคาปร,ี ค่าเรอืท่องเทีย่วถ ้าบลูกร็อตโต,้ ค่าเขา้สนามกฬีา

โคลอสเซยีม, คา่เขา้พพิธิภณัฑว์าตกินั 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่าในระดับราคาเดยีวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **

กรณุาดรูายละเอยีดแนบทา้ยในหัวขอ้ “โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)” 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง คดิอตัรา 2 ยโูรตอ่ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สาธารณรัฐอติาล ี(เชงเกน้) 

 ค่าประกันการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี 

จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึค่า

รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลับถงึประเทศไทยไมเ่กนิ 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่

ไมไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่าน

เองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณี

พเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
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การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่

จอง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วัน

กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

ไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี ้

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบุอยู่ชัดเจนใน

โปรแกรมทัวร์, ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวร์ตอ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ใหน้ ามาหักจาก

เงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วจะ

เรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี ้

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์พ.ศ.

2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 
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ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ และหากทา่นไม่

แน่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND 

ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50%, 

ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ 

ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิ

ของสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่14 กนัยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิ

ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 

เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแ่ตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 

ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกั

มคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ี

จะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 
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และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานที่เขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของ

สถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่

เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีาร

คนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชม

จากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิารใน

การยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิ

ทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท 

/ ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
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ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศอติาล ีใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศอติาลผีูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศอติาล)ี   

เดเดอะพลาซา่อะพลาซา่  ชัน้ชัน้  44  ยนูติที่ยนูติที่  404404  และและ  405405  อาคารจาอาคารจามจรุสีแควร์มจรุสีแควร์  ถนนพญาไทถนนพญาไท  แขวงวังใหม่แขวงวังใหม่  เขตปทมุวันเขตปทมุวัน  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่ม

ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายุไม่เกนิ 6 เดือนและ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส , หยา่  

 ส าเนาสูตบิัตร ในกรณีอายไุม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  และกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุเกนิ 18 ปีบรบิูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็นนักเรยีน/

นักศกึษา และมบีดิาหรอืมารดาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืน

ในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมา

ท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา (หนงัสอืรบัรองการท างานทีย่ ืน่ในแตล่ะประเทศ ตอ้งออกไมเ่กนิ 30 วนั กอ่น

การไปยืน่วซีา่ในแตล่ะประเทศ)   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณิชย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้ม่เกนิ 3  เดอืน 

พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 สเตทเมน้ท ์ มอีายุไมเ่กนิ 15 วนัจากวนัยืน่ค ารอ้งวซี่า พรอ้มส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิลา่สุดไม่

เกนิ 7 วนั โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัตอ้งท าหนงัสอืรบัรอง

ทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate Sponsor โดยระบุชือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให)้ ทัง้นี้ควรเลอืกเล่มทีม่กีาร

เขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่าย

ไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้ง

ออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ 

ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดย

ระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตัวจรงิเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ พรอ้มส าเนาบัตร
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นักเรยีน/นักศกึษา   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา 

จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่

ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็นเหตุผล

ใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิท ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


