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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี

 

17.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่

ทา่น 

20.10 ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิชางง ี ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่ SQ713 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.30 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์และรอตอ่เครือ่ง 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิชางง ี     

2 

สนามบนิชางง ี- สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟีอมูชีโีน - เมอืงโรม  
นครรัฐวาตกิัน - มหาวหิารเซนต ์ปีเตอร์ส บาซลิกิา - เมอืงโรม - 
สนามกีฬาโคลอสเซยีม - กลุ่มโรมันฟอรัม - น ้าพุเทรวี - วหิาร
แพนธอีอน - บนัไดสเปน         

   

Mercure Roma West, 
Rome 
 หรอืเทยีบเทา่  

3 

เมอืงโรม - เมอืงเลคซโิอ - เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท - เมอืง
ฟลอเรนซ ์ มหาซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร - จัตุรัสเดลลาซญิญอ
เรยี - น ้าพุรูปปั้นเทพเจา้เนปจูน - วรีบรุุษเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดูซา่ - 
รปูปัน้เดวดิ - สะพานเวคคโิอ   

   
Hotel Datini, Florence 
 หรอืเทยีบเทา่  

4 
เมอืงฟลอเรนซ ์- เมอืงปิซา่ - จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพธิี
เจมิน ้ามนต ์มหาวหิารดโูอโม - หอเอนแหง่เมอืงปิซา่ - เมอืงเวนสิ    

Smart Hotel Holiday, 
Mestre 
 หรอืเทยีบเทา่  

5 

เมอืงเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต ้- ล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของ
ชาวเวนสิ  เกาะเวนิส - ท่าเรอืซานมารโ์ค - สะพานถอนหายใจ - 
วังดอดจ์ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค - เมอืงมลิาน - 
มหาวิหารแห่งเมืองมลิาน - แกลเลอรี่ ว ิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - 
อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 อนุสาวรยีล์โิอนาร์
โด ดาร์วนิซี ่- โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา - ประตูชัยแห่ง
เมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้  

   

Cardano Hotel Malpensa, 
Milan 
 หรอืเทยีบเทา่  

6 เมอืงมลิาน - สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา - สนามบนิชางง ี     

7 สนามบนิชางง ี- สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ประเทศไทย     
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Day 2 สนามบนิชางง ี– สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟีอมูชีโีน – เมอืงโรม – นครรฐัวาตกินั – มหาวหิารเซนต ์

ปีเตอรส์ บาซลิกิา – เมอืงโรม – สนามกฬีาโคลอสเซยีม – กลุม่โรมนัฟอรมั – น า้พุเทรว ี– วหิารแพนธี

ออน – บนัไดสเปน          

  

01.30 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ี ฟีอมูชีโีน ประเทศอติาล ี โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ366 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิเลโอนารโ์ดดาวนิช ี ฟีอมูชีโีน ประเทศอติาล ี หลังจากนัน้น าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้

เมอืงรับสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามรายการ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  

น าทา่นเดนิทางสู ่ นครรฐัวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นนครรัฐทีไ่มม่ี

ทางออกสูท่ะเลซึง่นอ้ยทีส่ดุในโลกทัง้ในแงพ่ืน้ทีแ่ละประชากร ตัง้อยูใ่นเมอืงโรม ประเทศอติาล ี เป็นทีป่ระทบั

ของพระสนัตะปาปา ซึง่เป็นประมขุสงูสดุแหง่ครสิตศาสนานกิายโรมนัคาทอลกิ ศนูยก์ลางคอืมหาวหิารนักบญุเป

โตร หรอื มหาวหิารเซนต ์ ปีเตอรส์ บาซลิกิา ซึง่ออกแบบโดยมเีกลันเจโล การปกครองของนครรัฐวาตกินัเป็น

แบบอ านาจเบ็ดเสร็จ คอือ านาจตกอยูท่ีส่มเด็จพระสนัตะปาปาเพยีงผูเ้ดยีว จะหมดวาระกต็อ่เมือ่ส ิน้พระชนม ์

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารเซนตปี์เตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) เป็นหนึง่

ในสีข่องมหาวหิารเอกของเมอืงโรมทีต่ัง้อยูใ่น เขตการปกครองของนครรัฐวาตกินั เป็นสิง่กอ่สรา้งทีใ่หญท่ีส่ดุใน

นครรัฐวาตกินั และเป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นสถานทีท่ีไ่ดช้ ือ่วา่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่หนึง่ของครสิตจักร

โรมนัคาทอลกิอกีดว้ย  

มหาวหิารเซนต ์ ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) หรอืมอีกีชือ่วา่ มหาวหิาร นักบญุเปโตร 

(Basilica Sancti Petri) เดมินัน้เป็นโบสถท์ีถ่กูสรา้งขึน้ในสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่ 4 เป็นรปูแบบบาซลิกิา จนมาถงึ

ในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาโบสถนั์น้ไดม้สีภาพทรดุโทรมเป็นอยา่งมากแลว้จงึไดม้กีารตัดสนิใจสรา้งมหาวหิารขึน้มา

ใหมใ่นรปูแบบเรเนซองซึง่เป็นโบสถท์ีใ่หมแ่ละมขีนาดใหญก่วา่เดมิมาก  
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มหาวหิารเซนต ์ ปีเตอรส์ บาซลิกิา แหง่นีนั้น้ยงัเป็นหนึง่ในสีข่องมหาวหิารเอกของเมอืงโรมรว่มกบัอกี

สามวหิารอนัไดแ้ก ่มหาวหิารซนัตามาเรยีมจัโจเร, มหานักบญุเปาโลนอกก าแพง และมหาวหิารนักบญุยอหน์ ลา

เตรัน อกีดว้ย  

** ไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทา่นละ ประมาณ 20 ยโูร (EUR) หรอื

ค านวณเป็นเงนิไทยประมาณ 800 บาท บางกรณีมงีานส าคัญ หรอื พธิกีารส าคญัตา่งๆทางศาสนา อาจไม่

สามารถเขา้ชม หรอื เขา้ใกลช้ดิกบัมหาวหิารฯได ้ แตท่างบรษัิทจะพยายามน าทา่นชมมหาวหิารใหใ้กลช้ดิมาก

ทีส่ดุ เทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโรม (Rome) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของแควน้ลัตซโีย ประเทศ

อติาล ีตัง้อยูท่างตอนกลางของประเทศ เมอืงโรมยงัเป็นทีต่ัง้ของนครรัฐวาตกินั หรอื เมอืงวาตกินั ซึง่เป็นดนิแดน

ทีป่ระทับของพระสนัตะปาปาแหง่ครสิตจักรโรมนัคาทอลกิอกีดว้ย หลังสิน้สดุยคุกลาง เมอืงโรมไดอ้ยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของพระสนัตะปาปา เชน่ สมเด็จพระสนัตะปาปาอเล็กซานเดอรท์ี ่6 และสมเด็จพระสนัตะปาปาลโีอที ่10 

ผูซ้ ึง่สรา้งสรรคใ์หเ้มอืงโรมกลายเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางของสมยัฟ้ืนฟศูลิปวทิยาในประเทศอติาลเีชน่เดยีวกบัเมอืง

ฟลอเรนซ ์ ซึง่ในยคุสมยัดังกลา่ว ไดม้กีารกอ่สรา้งมหาวหิารเซนตส์ ปีเตอร ์ บาซลิกิาแบบทีป่รากฏในปัจจบุนั 

และมเีกลันเจโล ไดว้าดภาพปนูเปียกประดับภายในโบสถน์อ้ยซสิทนี ศลิปินและสถาปนกิทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งบรามนั

เต แบรน์นิ ี และ ราฟาเอล ซึง่พ านักอยูใ่นเมอืงโรมเป็นครัง้คราว ไดม้สีว่นชว่ยสรางสรรคส์ถาปัตยกรรมแบบสมยั

ฟ้ืนฟศูลิปวทิยาและแบบบารอกในเมอืงโรมดว้ยเชน่กนั ท าใหเ้มอืงโรม เป็นเมอืงทีม่คีวามน่าสนใจทางดา้น

สถาปัตยกรรมทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

 

 

 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของเมอืงโรมประเทศอติาล ี เป็นสนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาดใหญย่กัษ์ ใจกลางเมอืง ที่

นอกจากจะเคยเป็นสนามประลองอนัทรงเกยีรตทิีโ่หดเหีย้มแลว้ ยงัไดรั้บการคัดเลอืกจากองคก์ร New 7 

Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหมอ่กีดว้ย สนามกฬีาโบราณขนาดใหญแ่หง่นีถ้กูสรา้งขึน้
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ในสมยัจักรพรรดเิวสเปเซีย่นแหง่จักวรรดโิรมนัและไดส้รา้งแลว้เสร็จในสมยัจักรพรรดไิททสัในชว่งครสิตศ์ตวรรษ

ที ่1 หรอืราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมลีักษณะเป็นอฒัจันทรร์ปูวงกลมทีก่อ่ดว้ยอฐิและหนิทรายทีม่เีสน้รอบวงประมาณ 

527 เมตร สงูประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจคุนไดม้ากถงึประมาณ 50,000 คน ส าหรับการออกแบบ 

Colosseum แหง่นีนั้น้จัดไดว้า่ไดรั้บการออกแบบทีช่าญฉลาดมาก โดยไดม้กีารออกแบบใหผู้ช้มไดรู้ส้กึใกลช้ดิ

กบันักกฬีาดว้ยการออกแบบในสว่นของสนามกฬีาใหเ้ป็นรปูครึง่วงกลม  นอกจากนัน้ยงัมกีารออกแบบทางระบาย

น ้าทีด่เีพือ่ป้องกนัน ้าขงัในสนามหากเกดิฝนตกอนัเป็นตน้แบบของการออกแบบสนามกฬีาอืน่ๆ ทัว่โลกในปัจจบุนั

อกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง 

ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมนั ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยะธรรมโรมนัในชว่ง 2,000 

ปีทีผ่า่นมา  

 

 

 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั น า้พุเทรว ี (Trevi Fountain) เป็นน ้าพปุระตมิากรรมของเทพนยิาย

กรกีแบบบารอค ทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงโรม มคีวามสงู 25.9 เมตร (85 ฟตุ) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟตุ) มี

ต านานเลา่วา่ หากหันหลังแลว้โยนเหรยีญลงน ้าพเุทรว ีแลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลับมาเมอืงโรมอกีครัง้ ก็จะสมหวัง  

น าทา่น เขา้ชม วหิารแพนธอีอน (Pantheon) หรอืวหิารแหง่ดวงตาวรรค ์ ถกูสรา้งขึน้ตัง้แตใ่น
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สมยักอ่นทีจ่ะเริม่นับครสิตศ์กัราชประมาณ 20 ปี ในยคุของจักรพรรด ิ Marcus Agrippa โดยไดป้รากฎการ

แกะสลัก M. Agrippa ไวท้ีบ่รเิวณหนา้บนัของตวัอาคาร ดว้ยการออกแบบและการกอ่สรา้งทีย่อดเยีย่มจงึท าให ้

วหิารแหง่นีนั้น้นับเป็นสิง่กอ่สรา้งเดยีวทีก่อ่สรา้งมาตัง้แตส่มยัยคุโรมนัและยงัคงสภาพสมบรูณ์ไวไ้ดม้ากทีส่ดุทีม่ ี

เหลอือยู ่ 

Pantheon นัน้เป็นชือ่ทีม่คีวามหมายมาจาก All of God หรอืวหิารแหง่เทพ ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่

บชูาเทพ แตอ่กีนัยหนึง่นัน้แปลไดว้า่เป็นทีเ่กบ็ศพ ซึง่สถานทีแ่หง่นีก้็ไดเ้ป็นทีเ่ก็บศพของบคุคลส าคญัเชน่กนัจงึ

ยงัไมแ่น่ชดัในวัตถปุระสงคข์องการสรา้งวหิารแหง่นีข้ ึน้มาเลยทเีดยีว การออกแบบทีโ่ดดเดน่ของอาคารแหง่นีนั้น้

เริม่มาตัง้แตภ่ายนอกอาคารทีจ่ะคณุจะสามารถมองเห็นเสาหนิแกรนติขนาดใหญย่กัษ์วางเรยีงทีด่า้นหนา้อาคาร

เป็นแนวยาว โดยเสาแตล่ะตน้นัน้โดดเดน่ดว้ยความทีเ่ป็นเสาหนิกอ้นเดยีวทัง้เสาโดยไมไ่ดม้กีารตัดตอ่เลย วหิาร

แหง่นีม้องภายนอกทีด่ยู ิง่ใหญส่วยงามแลว้กลับเทยีบไมไ่ดก้บัภายในแมแ้ตน่อ้ย เมือ่เขา้ไปบรเิวณภายในวหิาร

คณุจะไดพ้บกบัความกวา้งขวางใหญโ่ต ภายในวหิารนัน้ไดรั้บการออกแบบใหไ้มม่เีสาตรงกลาง เอกลักษณ์ทีโ่ดด

เดน่ของการออกแบบของวหิารแหง่นีค้อื Oculus ซึง่เป็นชอ่งวงกลมขนาดใหญม่เีสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 30 

ฟตุ ทีอ่ยูบ่รเิวณตรงกลางโดมโคง้มนภายในตัวอาคาร ซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมทีน่่าทึง่อยา่งหนึง่ในวหิารแหง่นี ้

โดยบา้งก็วา่เป็นดวงตาสวรรคท์ีเ่ชือ่มระหวา่งพระเจา้และมนุษย ์ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นบนัไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหลง่แฟชัน่ชัน้น าสดุหร ู ไมว่า่จะเป็น

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าตา่งๆมากมาย อาท ิ Gucci, Prada, Bulgari, Hermès, Cartier, Louis Vuitton, 

Ferragamo, Max Mara, Jimmy Choo, Montblanc, Miu Miu, Dolce & Gabbana, and Céline เป็นตน้ 

รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี ใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรค ์ และยงัเป็นแหลง่นัดพบยอดนยิมทีส่ดุ

ของชาวอติาเลีย่นอกีดว้ย 

ค ่า เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พักที ่ Mercure Roma West, Rome ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 3 เมอืงโรม – เมอืงเลคซโิอ – เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท – เมอืงฟลอเรนซ ์มหาซานตามาเรยี เดล  

             ฟิโอเร – จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี – น า้พุรปูปัน้เทพเจา้เนปจนู – วรีบรุษุเปอรซ์อิสุถอืหวัเมดซูา่  

            รปูปัน้เดวดิ – สะพานเวคคโิอ    

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเลคซโิอ (Leccio) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี ประเทศ

อติาล ีเพือ่เดนิทางสู ่เลคซโิอ เดอะ มอลล ์ เอาทเ์ล็ท (Leccio The Mall Outlets) ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ามากมายของประเทศอติาลใีนราคายอ่มเยา อาทเิชน่ Armani, Balenciaga, Bottega 

Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นตน้ 

เทีย่ง เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงฟลอเรนซ ์ (Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ประเทศอติาล ี

เมอืงทีไ่ดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยคุเรอเนสซองส ์ ซึง่ลว้นแลว้แตม่โีบราณสถานส าคญั 

และมทีวิทัศนต์ามธรรมชาตทิีส่วยงาม ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ หรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) 

ชมความยิง่ใหญข่องมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 4 ของทวปียโุรป โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิออ่นหลายสี

ตกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม  

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรปูปัน้อนั

วจิติรสวยงาม อาทเิชน่ น ้าพรุปูปัน้เทพเจา้เนปจนู (Fountain of Neptune), วรีบรุษุเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดซูา่ 

(Perseus with the Head of Medusa), รปูปัน้เดวดิ (David Statue) ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่  

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีม่รีา้นขายทองและอญัมณีอยูท่ัง้สองขา้ง

สะพาน อสิระใหท้า่นชมบรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย 

ค ่า เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

พักที ่ Hotel Datini, Florence ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4 เมอืงฟลอเรนซ ์– เมอืงปิซา่ – จตรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม – หอพธิเีจมิน า้มนต ์มหาวหิารดโูอโม – หอ

เอนแหง่เมอืงปิซา่ – เมอืงเวนสิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงแหง่ศลิปะทีส่ าคัญของ

ประเทศอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยูใ่นแควน้ตอสคานา ฝ่ังแมน่ ้าอารโ์น อยูท่างตะวันตกของเมอืงฟลอเรน้ซ ์และทาง

ตะวันตกเฉียงเหนอืของเมอืงเซยีนา ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ 

แตก่็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของนักทอ่งเทีย่ว เพราะเป็นทีต่ัง้ของสถาปัตยกรรมอนัสวยงามทีม่ี

ชือ่เสยีงไปทัว่โลก  

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จตัรัุสกมัโป เดย ์มรีาโก

ล ี (Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่จาก น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั 

หอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistry of  St. John) ทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศอติาล ี 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารดโูอโม (Duomo) อนัยิง่ใหญง่ดงามและ น าทา่น ถา่ยรปูเป็น

ทีร่ะลกึ กบั หอเอนแหง่เมอืงปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) อนัเลือ่งชือ่สญัลักษณ์แหง่เมอืงปิซา่ ยงัไดรั้บ

การคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลางอกีดว้ย เริม่สรา้งเมือ่

ปี ค.ศ. 1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 177 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็

เกดิการยบุตวัของฐานขึน้มา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยทีห่อเอนปิซา่นี ้ กาลเิลโอ 

บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกทีว่า่ สิง่ของสอง
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ชิน้ น ้าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกนั  

**ไมร่วมคา่บตัรเขา้ชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์ (หอเอนแหง่เมอืงปิซา่) คา่บตัรเขา้ชม ทา่นละ 

ประมาณ 20 ยโูร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท (THB) ขึน้อยูก่บัประเภทของ

บตัร 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

  

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาท)ี ฝ่ัง

แผน่ดนิใหญ ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต ของประเทศอติาล ี เมอืงเวนสิถกูสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ 

จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และ

เป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุของประเทศอติาล ี

ค ่า บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! เมนูสปาเก็ตตีห้มกึด า 

พักที ่ Smart Hotel Holiday, Mestre ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 5 เมอืงเวนสิ – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– ลอ่งเรอืชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ – เกาะเวนสิ – ทา่เรอืซานมารโ์ค 

สะพานถอนหายใจ – วงัดอดจ ์– จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถซ์านมารโ์ค – เมอืงมลิาน – มหาวหิารแหง่ 

            เมอืงมลิาน – แกลเลอรีว่คิเตอร ์เอ็มมานเูอล – อนสุาวรยีก์ษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานเูอลที ่2 – อนสุาวรยี ์

            ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่– โรงละครปิอซัซา่ เดลลา สกาลา – ประตชูยั – ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้ (Tronchetto Pier) เพือ่ ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเว
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นสิ (Cruise to Venice) สู ่เกาะเวนสิ (Venice) หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่

เหมอืนใคร โดยการคมนาคมทัง้เมอืงใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามวา่เป็น "เมอืงแหง่สายน ้า 

หรอื ราชนิแีหง่ทะเลอาเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญก่วา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกนักวา่ 400 แหง่ เดนิทาง

ถงึ ทา่เรอืซานมารโ์ค (San Marco Pier) ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ  

น าทา่น เดนิชมความสวยงามโดยรอบ ของเมอืงเวนสิ ผา่นชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of 

Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่ง

และโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดนิผา่นชอ่งหนา้ตา่งทีส่ะพานนี ้ ซ ึง่เชือ่มตอ่กบั ผา่นชม วังดอดจ ์

(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผูค้รองเมอืงเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผา่นสะพานนี้

มาแลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ จตัรุสัซานมารโ์ค (St. Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกลา่วไวว้า่ “เป็น

หอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุในทวปียโุรป” จัตรัุสถกูลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอนังดงาม รวมทัง้ น าทา่น ถา่ยรปูเป็นที่

ระลกึ กบั โบสถซ์านมารโ์ค (St. Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ ่5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์อสิระ

ใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเทีย่วชมเกาะอนัสดุแสนโรแมนตกิตามอธัยาศัย เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ เชน่ เครือ่งแกว้มู

ราโน่, หนา้กากเวนสิ หรอื เลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น า หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมา

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1720 หรอื เลอืกซือ้โปรแกรมเสรมิพเิศษ น่ังเรอืกอนโดลา่ เรอืพืน้เมอืงของชาวเวนสิ ลอ่งชมความ

สวยงามโดยรอบของเกาะเวนสิ  

**ไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ราคาขึน้อยูก่บัชนดิของเรอื และ แตล่ะชว่งวัน ราคาอาจมกีาร
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เปลีย่นแปลงได ้กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดอกีครัง้  

เทีย่ง เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 

นาท)ี ประเทศอติาล ี เป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคัญในภาคเหนอืของประเทศอติาล ี

ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลอมบารด์ ี (Lombardy) ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์ ค าวา่ "Mid-lan" ซึง่หมายถงึ อยู่

กลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบั

นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทีม่ี

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจ่ตัรัุสกลางเมอืงมลิาน

เปรยีบเหมอืนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมลิาน เป็นมหาวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นอนัดับสองในประเทศอติาลรีองจาก

มหาวหิารเซนต ์ ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทีต่ัง้อยูท่ีน่ครรัฐวาตกินัเทา่นัน้ **ไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม มหาวหิารแหง่เมอืงมิ

ลาน ทา่นละ ประมาณ 5 ยโูร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 200 บาท  

ผา่นชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้ (Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเกา่แกห่ลายรอ้ยปีอนัเป็นแหลง่

รวมแกลลอรีแ่ละพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมลิาน อดตีเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกลูวสิคอนต ิ

(Visconti) ตอ่มาเป็นทีพ่ านักของผูน้ าเผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอืตระกลูสฟอรซ์า (Sforza) 

 

 

  

ผา่นชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานเูอลที ่2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู ้

รเิริม่การรวมชาตหิวัเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื อนุสาวรยีล์ ิ

โอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ (Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครทีอ่ยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของ ผา่น

ชม โรงละครปิอซัซา่ เดลลา สกาลา (Piazza della scala) หรอื โรงละครสกาลา่เกา่แกข่องเมอืง  

ผา่นชม ประตชูยัแหง่เมอืงมลิาน (Porta Sempione) ตัง้ตระหงา่นอยูก่ลางสวนสาธารณะขนาดใหญใ่น
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เมอืงมลิานแหง่นี ้กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 มเีนือ้ทีโ่ดยรวมทัง้หมด 240 ไร ่

น าทา่นเดนิทางสู ่ แกลเลอรี ่ วคิเตอร ์ เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็น

ศนูยก์ารคา้ทีส่วยงาม หรหูราและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมลิาน อสิระทกุทา่นชอ้ปป้ิง อาท ิLouis Vuitton, Gucci, 

Armani, Borsalino, Luisa Spagnoli, Bric’s, Tod’s, Swarovski, Stefanel, Massimo Dutti เป็นตน้ 

ค ่า เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

พักที ่ Cardano Hotel Malpensa, Milan ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 6 เมอืงมลิาน - สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา - สนามบนิชางง ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังรับประทานอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิมลิาโน มลัเปนซา เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

12.40 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ สนามบนิชางง ี ประเทศสงิคโปร ์ โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่

SQ377 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

Day 7 สนามบนิชางง ี- สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ประเทศไทย 

 

07.35 เดนิทางถงึ สนามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์และรอตอ่เครือ่ง 

09.30 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่

SQ708 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 2-11 

ปี) 
ไมม่เีตยีงพกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ราคาทวัรไ์ม่
รวม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

08 – 14 ตลุาคม 2565 49,990 46,990 29,990 9,000 

12 – 18 พฤศจกิายน 2565 48,990 45,990 28,990 9,000 

31 ธ.ค. 65 – 06 ม.ค. 66 59,990 56,990 39,990 10,000 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่อติาล ีราคาประมาณ 3,500 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแตล่ะวัน) 

นักทอ่งเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศนูยย์ืน่ โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 
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ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท และช าระ

สว่นทีเ่หลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภท

อืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุ

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

7. เงือ่นไขประกนัโควดิเป็นไปตามกรมธรรมแ์ละบรษัิทประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


