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อติาล ีลกิูเรยี 
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY)   

 
 

 

  

 

  
 

 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสูด่นิแดนทัง้หา้ (Five Land) แหง่ ชิงเกวเตรเร (Cinque Terre) ตัง้บนหนำ้ผำ

สงูชันเหนือทะเลเมดเิตอร์ เรเนียน ติดทะเลบริเวณชำยฝ่ั งแคว นลกิเูรีย ชม 2 ใน 5 หมู่บำ้น อัน

ไดแ้ก ่หมูบ่า้นประมงเล็กๆ “ริโอแมกจโิอเร”่ (Rio-Maggiore) และ หมู ่ บ ้ านที่เกา่แกท่ี่สุด 

“มานา-     โรลา่” (Manarola) พรอ้มเทีย่วเมืองชำยฝ่ังทะเล เจนวั (Genoa) และเที่ยวชมเมอืง

ปอรโ์ตฟิโน (Portofino) เมืองสวยริมชำยฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีม่ีช ือ่เสยีงในระดับโลก ทีไ่ดรั้บ

กำรขนำนนำมว่ำเป็น "สวรรคแ์หง่เมอืงท่า" เที่ยวเมอืงเซยีน่า (Siena) อีกหนึ่งเมืองทอ่งเทีย่วที่

ไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีน  เป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก 

 

ก าหนดการเดนิทาง                                       5-11, 12-18 ต.ค. 2559 

26 ต.ค.-1 พ.ย. / 23-29 พ.ย. 2559 
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     D1.กรุงเทพฯ         

     D2.อาบูดาบ ี– เวนสิ – เวโรนา่ 

    D3.เวโรนา่ – โมเดนา่ – พพิธิภณัฑเ์ฟอรร์ารี ่– ปารม์า่ – เจนวั    

D4.เจนวั – ปอรโ์ตฟิโน – ลา สปาเซยี – หมูบ่า้นชิงเคว เตรเร  

D5.ลา สปาเซยี – ปิซา่ – ซานจมีญิญาโน – เซยีนา่ 

    D6.เซยีนา่ – กรุงโรม – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– สนามบนิ 

     D7.อาบูดาบ ี– กรุงเทพ ฯ   

วนัแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ   

15.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 9 

เคาน์เตอร์ T สำยกำรบินเอทิฮ ัด แอรเ์วย์ โดยมเีจำ้หนำ้ที่ คอยตอ้นรับและ

อ ำนวยควำมสะดวก 

 

18.20 น. ออกเดนิทำงสู่อาบูดาบี ้โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 405  

21.55 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิอาบูดาบี ้น าทา่นเปลี่ยนเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

วนัที่สองของการเดนิทาง             อาบูดาบี ้– เวนสิ – เวโรนา่ 

02.15 น. ออกเดนิทำงต่อ สู่กรุงโรม เทีย่วบนิที ่EY 2878 

***คณะเดินทางวนัที่ 9 พ.ย. 59 ออกเดินทางเวลา 02.30 น. และถึง      

เวนสิ เวลา 06.30 น.***  

 

06.45 น.
  

ถงึสนามบินมารโ์ค โปโล เมืองเวนสิ  ประเทศอิตาลี (เวลำทอ้งถ ิ่นชำ้กว่ำ

ประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะปรับเป็น 6 ช่ัวโมง ในวันที ่30 ตุลำคม 2559)      

น ำท่ำนเดนิทำง สูท่า่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น าท่านล่องเร ือผา่น

ชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดน

แสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มี

สมญำนำมว่ำเป็น "รำชินแีห่งทะเลเอเดรียตกิ" มีเกำะนอ้ยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ 

และมีสะพำนเชือ่มถงึกันกว่ำ 400 แห่ง ขึ้นฝ่ังท ีบ่ริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลำง

ของเกำะเวนสิ จำกนั้นน ำท่ำนเดนิชมควำมงำมของเกำะเวนสิ ชมสะพานถอน

หายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มเีรื่องรำวน่ำสนใจในอดีต เมือ่นักโทษที่เดิน

ออกจำกหอ้งพิพำกษำไปสู่คุกจะไดม้โีอกำสเห็นแสงสว่ำงและโลกภำยนอกเป็น

ครัง้สุดทำ้ยระหว่ำงเดนิผ่ำนช่องหนำ้ต่ำงที่สะพำนนี้  ซึ่งเชือ่มต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถำนทีพ่ ำนักของเจำ้ผูค้รองนครเวนสิในอดีต ซึ่ง

นักโทษชือ่ดังท ีเ่คยเดนิผ่ำนสะพำนนีม้ำเเลว้คอื คำสโนว่ำน่ันเอง น าทา่นถา่ยรูป

บรเิวณจตุัรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท ีน่โปเลยีนเคยกล่ำวไวว่้ำ 
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“เป็นหอ้งน่ังเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอำเขตอันงดงำม 

รวมทัง้โบสถ์ซานมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท ีม่ ีโดมใหญ่ 5 โดม ตำม

แบบศลิปะไบแซนไทน ์จำกนัน้อสิระใหท้่ำนไดม้เีวลำเดนิเท ีย่วชมเกำะอันสุดแสน

โรแมนตกิตำมอัธยำศัย เช่น เดนิเล่นชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนสิ, เขำ้ชมโบสถ์

ซำนมำร์โคทีส่วยงำม, ช๊อปป้ิงสินคำ้ของที่ระลกึ อำทิเช่น เครือ่งแกว้มูรำโน่,

หนำ้กำกเวนิส เลอืกซือ้สินคำ้แฟช่ันชั้นน ำ หรอืน่ังจบิกำแฟในรำ้น Café Florian 

ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรมำตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 หรอื น่ังเรอืกอนโดล่ำ ล่องชมคลองเวนสิ 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมอืง (สปาเก๊ตตีห้มกึด า)  

 น ำท่ ำนเดินทำงกลับสู่ ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ Venice Mestre น ำท่ำนเดินทำงสู่

เมอืงเวโรนา่ (Verona) เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจำกเวนสิ ของแควน้เวเนโต ้

และเมอืงเวโรน่ำยังไดข้ึ้นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทำงวัฒนธรรมขององคก์ำร

ยูเนสโกเมือ่ปี คศ. 2000 อกีทัง้วลิเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละนักเขยีนบทละคร

ชำวอังกฤษ ผูไ้ดรั้บกำรยกย่องว่ำเป็นนักเขยีนผูย้ิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก

ยังใชบ้รรยำกำศและเรือ่งรำวควำมรักของหนุ่มสำวสองตระกูลในเวโรน่ำ แต่งเป็น

ละครโศกนำฏกรรมขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1595 เรือ่ง โรมโิอกับจูเลยีต จำกนัน้น ำท่ำน

เดินชมอำคำรบำ้นเรอืนสีสดใสสวยงำม จัตุรัสกลำงเมืองที่คกึครืน้ม ีชีวติชีวำ 

จำกนั้นพำท่ำนถ่ำยรูปกับโรงละครโรมนักลางแจง้ (Verona Arena) ที่ม ี

ขนำดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรำ้งขึน้เมือ่ตั ้งแต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมี

ลักษณะเช่นเดยีวกับโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพียงแต่มขีนำดเล็กกว่ำ ซึง่ปัจจุบัน

ยังคงมีกำรเปิดแสดงโอเปร่ำหรอืคอนเสิรต์กลำงเเจง้ในสนำมกีฬำอยู่เป็นประจ ำ 

น ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกกับบา้นเลขที่ 23 ของจูเลียต ชมระเบียงแห่งเรื่องรำว   

โรแมนตกิที่จูเลยีตเฝ้ำรอคอยพบโรมโิอทุกค ่ำคนื และบริเวณหนำ้บำ้นยังมรูีปป้ัน

ส ำรดิขนำดเท่ำตัวจรงิของจูเลยีต 

 

 

ระยะทำง 124 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง 

ประมำณ 1.30 ชม. 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก  HOTEL SHG CATULLO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สามของการเดนิทาง               เวโรนา่ – โมเดนา่ – พพิธิภณัฑเ์ฟอรร์ารี ่– ปารม์า่ – เจนวั    

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโมเดนา (Modena)  เป็นเมืองที่ม ีชื่อเสียงดำ้นกำร

ท่องเท ี่ยวแห่งหนึ่งของแควน้เอมเีลีย-โรมัญญำ (Emilia-Romagna) เป็นหนึง่ใน 

20 แควน้และเป็นหนึ่งในภูมิภำคที่ม ีควำมส ำคัญทำงดำ้นประวัติศำสตร์ของ

ประเทศอติำล ีมทีัง้มหำวทิยำลัยเก่ำแก่ท ีสุ่ดแห่งหนึง่ของยุโรป และตดิอันดับตน้ๆ

ของอติำลใีนแง่ของคุณภำพชวีติของอติำล ีเป็นทีรู่จั้กของคนทั่วโลกโดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งส ำหรับคนทีม่ชีือ่เสียงทีเ่กดิและอำศัยอยู่ท ีน่ ี่ เช่น เอ็นโซเฟอรร์ำร ีและลู

ระยะทำง 105 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง 

ประมำณ 1.45 ชม. 
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เซยีโนปำวำรอตติ ชมศิลปะในโมเดนำ วิหำรแห่งศตวรรษที ่12 ผลงำนชิน้เอก

ของศลิปะโรมันอิตำลี และยังเป็นที่ตั ้งของโรงงำนรถซุปเปอร์คำร์ เช่น Ferrari, 

Maserati Pagani Zonda หรือพิพิ ธภัณฑ์ Enzo Ferrari ใหท้่ ำนได เ้ข้าชม 

พพิธิภณัฑเ์ฟอรร์าร ี ่และเลอืกซือ้สนิคำ้จำกโชวรู์มของทีร่ะลกึไดต้ำมอัธยำศัย 

จำกนั้นเดนิทำงส่เมอืง ปาร์มา (Parma) เมืองในแควน้เอมีเลีย-โรมัญญำ มี

ชือ่เสยีงในดำ้นกำรผลติแฮม 

 
 
 
 
 

ระยะทำง 60 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง 

ประมำณ 1 ชม. 

 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมอืง (ปารม์า่แฮม)  

บา่ย จำกนั้นน ำท่ำนสู่เมืองเจนวั (Genoa) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตำลีทำงภำค

ตะวันตกเฉยีงเหนอื ชมเขตเมอืงเก่ำศูนย์กลำงทำงประวัติศำสตรท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

ยุโรป เป็นเมอืงทีม่คีวำมรุ่งเรอืงมำตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่11 มำจนถงึ ค.ศ. 1797 

ปัจจุบันเป็นเมอืงศูนย์กลำงเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมผลิตรถยนต์ของอิตำลี่

ไดแ้ก่ เฟียต, อัลฟ่ำโรมโีอ, แลนเซีย น ำท่ำนชมมหำวหิำรประจ ำเมืองสถำนที่

ประกอบศำสนพิธอีันงดงำมและศักดิส์ทิธิ ์เป็นที่เคำรพของทัง้คนในทอ้งถ ิน่และ

นักท่องเท ีย่วทั่วไปทีม่ำเยือน  

ระยะทำง 208 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง 

ประมำณ 3 ชม. 

 

 

 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก  MERCURE GENOVA SAN BIAGIO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สีข่องการเดนิทาง     เจนวั –  ปอรโ์ตฟิโน – ลา สปาเซยี – หมูบ่า้นชิงเคว เตรเร  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ท ่าเร ือ ราปาลโล เพือ่ล่องเรอืชมความงานของเมือง     

ปอรโ์ตฟิโน (Portofino) เมอืงสวยรมิชำยฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทีม่ชีือ่เสยีง

ในระดับโลก ที่ถูกลอ้มรอบดว้ยท่ำเรือเล็กๆ จนไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำเป็น 

"สวรรคแ์หง่เมอืงท่า" เป็นเมอืงเล็กๆ ทีแ่สนน่ำรัก ท ีใ่นตัวเมอืงประกอบไปดว้ย

ดว้ยบำ้นเรอืนหลำกสสัีน ซึง่ตัง้เบียดเสียดกันไปตำมเชงิเขำเขียวชอุ่ม โอบลอ้ม

อ่ำวทีม่เีรอืยอรช์จอดเต็มไปหมด  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงลา สเปเซีย (La 

Spezia) เมอืงในเขตลกิูเรยี ตอนเหนอืของอติำลอียู่ระหว่ำงเมอืงเจนัว และ ปิซ่ำ 

ในบรเิวณอ่ำวลกิูเรหนึง่ในอ่ำวทีม่คีวำมส ำคัญทำงดำ้นกำรคำ้และกำรทหำร 

  

 

 

 

 

 

 

ระยะทำง 81 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง 

ประมำณ 1.15 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

บา่ย 

 

 

น ำท่ำนโดยสำรรถไฟสู่ชงิเกว แตรเ์ร (Cinque Terre) หมู่บำ้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่

บริเวณริมชำยฝ่ังรเิวียร่ำของอิตำลี ท ี่ม ีควำมหมำยว่ำ “ดินแดนท ัง้ห ้า (Five 

Land)” ตัง้บนหน ำผำสูงชันเหนอืทะเลเมดิเตอร์ เรเนยีนตดิทะเลบรเิวณชำยฝ่ั

งแคว นลิกูเรีย ประกอบดว้ยหมู่บำ้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL 
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MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้

หำ้หมู่บำ้นนี ้ม ีหุบเขำลอ้มรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยำนแห่งชำติฯ 

และไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกยูเนสโกอ้ ีกดว้ย น ำท่ำนชมควำมงำม

ของหมู่บำ้นที่มสีสัีนสวยงำม สรำ้งลดหล่ันกันตำมเนนิผำรมิทะเล น ำท่ำนเดนิเล่น

ชมหมู่บา้นริโอแมกจโิอเร ่ (Rio –Maggiore) เป็นหมู่บำ้นประมงเล็กๆ ที่ม ี

เสน่หแ์ละมบีรรยำกำศเหมอืนเมอืงตุ๊กตำ บำ้นเรอืนทีตั่ง้ลดหล่ันกันบนหนำ้ผำทีป่ก

คลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตัีดกับน ้ำทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนสเีทอรค์วอยซ ์อสิระใหท้่ำน

ชมควำมงดงำมและถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย จำกนัน้น ำท่ำนสู่หมู่ บ้ านมานาโรล่า 

(Manarola) อำจได ้ ชือ่ว่ำเป็นหมู่ บำ้นทีเ่ล็กเป นอันดับสอง แต่มคีวำม เก่

ำแก่ท ี่สุดในบรรดำหมู่บำ้นทั ้ง 5 ท ีส่รำ้งมำตั้งแต่ ปี  ค.ศ. 1338 จำกนั้นน ำ

ท่ำนเดนิทำงกลับสู่เมอืงลำ สเปเซยี (LA SPEZIA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทำง 50  กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง 

ประมำณ 0.45 ชม. 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก HOTEL LA SPEZIA หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง         ลา สปาเซยี – ปิซา่ – ซานจมีญิญาโน – เซยีนา่ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ ำคัญของอติำล ีเป็นเมอืง

เล็กๆอยู่ทำงตะวันตกของ Florence ดำ้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนยีน แมว่้ำจะเป็นเมอืงเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมอืงที่มชีือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของ

นักท่องเท ีย่วทั่วโลกน ำท่ำนเขำ้สู่บรเิวณจตุัรสัดูโอโมแหง่ปิซ่า หรอื จตุัรสักมั

โป เดย์ มีร าโกลี  (Compo Dei Miracoli)  ท ี่ประกอบดว้ยก ลุ่มอำคำร

สถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสก ์โดยเริม่จำกหอพธิเีจมิน ้ามนต ์(Baptistry of  

St. John) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอติำล ีชมมหาวหิารดูโอโม (Duomo) ท ีง่ดงำมและ 

ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซ่ำ 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง เริม่สรำ้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลำสรำ้งประมำณ 

175 ปี แต่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งตอ้งหยุดชะงักลงไปเมือ่สรำ้งไปไดถ้งึชั้น 3 ก็เก ิด

กำรยุบตัวของฐำนลงมำ และต่อมำก็มกีำรสรำ้งหอต่อเตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดย

ใชเ้วลำสรำ้งทั ้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอ เอนปิซ่ำนี้ กำลิเลโอ บิดำแห่ง

วทิยำศำสตร ์ซึง่เป็นชำวอิตำเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถำนที่ทดลองทฤษฎแีรงโนม้ถ่วง

ของโลกทีว่่ำ สิ่งของสองชิน้ น ้ำหนักไม่เท่ำกัน ถำ้ปล่อยสิ่งของทั ้งสองชิ้นจำกที่

สูงพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพื้นพรอ้มกัน จำกนัน้ใหท้่ำนอสิระใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้

ท ีร่ะลกึรำคำถูกทีม่รีำ้นคำ้เรยีงรำยอยู่มำกมำย 

ระยะทำง  80 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง 

ประมำณ 1.15 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  
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บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงซานจมีญิญาโน (San Gimignano) เมอืงเล็กๆ บนเนนิ

เขำ ตัง้อยู่ในแควน้ทัสกำนี ไดรั้บเลอืกโดยองค์กำรยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบยีนเป็น

มรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1990 เป็นเมอืงแห่งหอคอย ซึง่ท่ำนจะไดช้มจุดชมววิของ

เมอืงที่ยังรักษำควำมสมบูรณืของรูปแบบเมืองในยุคกลำงเอำไวไ้ด ้จำกนั้นน ำ

ท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเซียนา่ (Siena) อกีหนึ่งเมอืงท่องเท ีย่วท ี่ไดรั้บกำรขึ้น

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995 น ำท่ำนเดนิเขำ้สู่ตัว

เมอืงเก่ำ เพื่อชมจตุัรสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ทีเ่ป็นรูปทรงคลำ้ย

เกอืกมำ้นับว่ำเป็นจตุรัสที่มคีวำมสวยงำมมำกอกีแห่งหนึง่ในอติำลี ใหเ้วลำท่ำน

ชมและเดนิเล่นถ่ำยรูปบรเิวณรอบนอกของปาลาซโซ พบับลิโค (Palazzo 

Pubblico) เป็นพระรำชวังเก่ำท ีส่รำ้งขึน้ดว้ยศิลปะแบบโรมำเนสก ์ ตัง้แต่ปีค.ศ.

1297  และ หอระฆงัมานเจยี (Torre del Mangia) ทีเ่ป็นอกีหนึง๋สัญลักษณ์

ของเซยีนำ จำกนัน้น ำท่ำนชมควำมงดงำมบรเิวณภำยนอกของ มหาวหิารเซยีนา 

(Siena Cathedral) หรอื ดูโอโมดเิซียนา (Duomo di Siena ท ีถู่กสรำ้งขึน้

ในช่วงระหว่ำงปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถำปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมดว้ย

ศลิปะแบบเรอเนซองสใ์นยุคต่อมำ 

ระยะทำง  80 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง 

ประมำณ 1 ชม. 

 

 

ระยะทำง 51 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง 

ประมำณ 0.45 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก HOTEL MERCURE SIENA หรอืเทียบเท่า  

วนัที่หกของการ          เซยีนา่ – กรุงโรม – มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– สนามบนิ  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่กรุงโรม (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเท ีย่วท ี่ม ี

ชือ่เสียงของประเทศอติำล ีน ำท่ำนผ่ำนชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) 

อดตีศูนย์กลำงทำงดำ้นกำรเมอืง ศำสนำ และเศรษฐกจิของอำณำจักรโรมัน ท ี่

สะทอ้นใหเ้ห็นควำมเจรญิรุ่งเรอืงของอำรยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีท ี่ผ่ำนมำ 

น ำชมควำมยิ่งใหญ่ในอดตีและเก็บภำพสวยบรเิวณรอบนอกของสถำนสรำ้งควำม

บันเทงิของชำวโรมันมำแต่สมัยโบรำณโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรย์ของโลกยุคโบรำณ อดตีสนำมประลองกำรต่อสูท้ ีย่ิ่งใหญ่ของชำวโรมัน

ทีส่ำมำรถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน  

ระยะทำง 236 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง 

ประมำณ 3.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรทอ้งถ ิน่ (พซิซ่าอิตาล)ี  

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจ

กลำงกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทีม่กี ำแพงลอ้มรอบเมอืงเอำไวไ้ดท้ัง้หมด 

ยกเวน้ดำ้นหนำ้ทำงเขำ้และเป็นศูนย์กลำงของศำสนำครสิตน์กิำยโรมันคำทอลิก

โดยมพีระสันตะปำปำ มอี ำนำจปกครองสูงสุด น ำท่ำนเขำ้ชมมหำวหิำรทีใ่หญ่ทีสุ่ด
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ในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ (St.Peter’s Basilica) ชมประตมิำกรรมอันลือ

ชือ่ปิเอต้า (Pieta) ของมเิคลันเจโลและชมแทน่บูชาบลัแดคคโิน (St. Peter's 

Baldachin) เป็นซุม้ส ำรดิท ี่สรำ้งโดยจำนโลเรนโซ แบรน์นิ ี ซึง่สรำ้งตรงบริเวณที่

เชื่อกั นว่ำ เป็นที่ฝังพ ระศพของนักบุญปีเตอร์ จำกนั้นน ำท่ ำนเดินชมงำน

ประติมำกรรมของเทพนิยำยกรีกและโยนเหรียญอธษิฐำนบริเวณน ้าพุเทรวี ่

(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดังจำกภำพยนตรเ์รือ่ง สำมรัก

ในกรุงโรมแลว้เชญิอสิระตำมอัธยำศัยกับกำรเลอืกซือ้สนิคำ้แฟช่ันและของทีร่ะลกึ

ในบรเิวณยา่นบนัไดสเปน  (The Spanish Step)  ซึง่เป็นแหล่งแฟช่ันชัน้น ำ

สุดหรูและยังเป็นแหล่งนัดพบ 

18.00 น. สมควรแก่เวลำ น ำคณะเดินทำงสู่ เพื่อใหท้่ำนมเีวลำในกำรท ำ คนืภาษี (Tax 

Refund) และ มเีวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

 

22.00 น. ออกเดนิทำงกลับสู่อำบูดำบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 084    

***คณะเดนิทางกลบัวนัที ่31 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 

21.45 น. และถงึอาบูดาบ ีเวลา 06.40 น.  

 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง อาบูดาบ ี– กรุงเทพฯ 

06.05 น. ถงึสนำมบนิอำบูดำบ ีเพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

10.20 น. ออกเดนิทำงสู่สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิ

ที ่EY 404   

***คณะเดนิทางกลบัวนัที ่31 ต.ค. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 

10.25 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 19.40 น. 

 

20.05 น.  คณะเดนิทำงกลับถงึสนำมบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิำพ  

(รา้นคา้ใหญจ่ะปิดท าการในว ันอาทิตย์ ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกล้เคยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม)  

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสุดวสัิยทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้ เช่น ทรัพย์สนิส่วนตัวหำย, กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้

เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสี

น ้ำเงนิ) เดนิทำง หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
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2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำบรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วันก่อนกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : อติาล ีลกิเูรยี 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY) 

 

ก าหนดการเดนิทาง                              5-11, 12-18 ต.ค. 2559 

26 ต.ค.-1 พ.ย. / 23-29 พ.ย. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 56,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่ำน 1 หอ้ง 56,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,300.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 56,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสรมิเตยีง) 56,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไม่เสรมิเตยีง) - 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 
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** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท ีย่วตำมรำยกำร  

4. ค่ำหอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเท ีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9. คา่ธรรมเนยีมวซี่าเขา้ประเทศเชงเกน้ 

 10. ค่ าทปิพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 
11.  ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่ำธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัว อำทเิช่น  ค่ำเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท ์, ค่ำซักรดี, ค่ำธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง,            

ค่ำน ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 20 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย   

(โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 2 = 14 ยูโร หรอืประมาณ 800 บาท) 
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5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน เพื่อท ำกำรจองควิยื่นวซ่ีำ ภำยใน   

    3 วันนับจำกวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลูกคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ท ี ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ 

  5. กำรยื่นวซ่ีำในแต่ละสถำนทูตมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขัีน้ตอนกำรยื่นวซ่ีำไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตัดสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท ี ่

6. หำกในคณะของท่ำนมผูีต้อ้งกำรดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตัว หรอืไม่สะดวก

ในกำรเดนิทำงท่องเท ีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยใน

ครอบครัวของท่ำนเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื่นวีซา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากท่านเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท าให้

ไมส่ามารถยื่นวีซา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิีซา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่ ีสว่นเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ท ั้งนี้

บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมตัิวีซา่ ทาง

สถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวีซา่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวีซา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิ 
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1.   ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ย 

      สำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 –  

      5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.   หำกต๋ัวเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่ำงนอ้ย 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง   คนืค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันก่อนเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำง

อืน่ท ีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่น

กำรเดนิทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืไดค้อื ค่ำธรรมเนยีมใน

กำรมัดจ ำต๋ัว และค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำตำมทีส่ถำนทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รอืมัดจ ำ

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบรกิำรยื่นวซ่ีำ / ค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่ืนค่าทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให ้

หอ้งพกัแบบห้องเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ

ช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห ้องพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพกั 3 ท่าน 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิใน

กรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
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3. กรณีท ีม่งีำนจัดประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลัีกษณะแตกต่ำงกันหำกมงีำน

เทศกำลโรงแรมอำจจะไดพั้กในเมอืงอืน่แทน 

                                     ******************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


