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ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่ส ุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ถ่ายรูปก ับ        

หอเอนปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แหง่เมืองปิซา่ 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง 

ชมความยิง่ใหญแ่ละอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) 

วิหารของเม ืองฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป  เดินเล่นบริเวณจตัุ รสั       

ซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว้่า “เป็นหอ้งน่ังเล่นที่สวยที่ส ุดในยโุรป”        

ชมเมืองแหง่นิยายชือ่ดังสดุแสนโรแมนติค โรมิโอ จเูลยีต ผลงานสดุคลาสสคิของ วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ ณ 

โมโน อติาล ี(มลิาน-โรม) 

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 
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เมอืงเวโรนา่ (Verona) อิสระชอ้ปป้ิงจใุจ McArthurGlen Castel Romano พกักรงุโรม 2คนื!!! 

***3 เมนูพเิศษ! สปาเก็ตตีห้มกึด า ลาซานญา่ และ พซิซา่อติาเลีย่น*** 

    ***สะสมไมลก์ารบนิไทย 50 %*** 

ก าหนดการเดนิทาง    31 ต.ค.-7 พ.ย. / 14-21, 21-28 พ.ย. 2559 

                                                    5-12, 12-19, 19-26 ธ.ค. 2559 

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ   

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประ เทศประตู 3 

เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมเีจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – มลิาน – เวโรนา่   

00.35 น. ออกเดนิทางสู่มลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ TG 940   

07.10 น. ถงึสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมอืงมิลาน ประเทศอติาลี (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรจากนั้น

เดนิทางสู่ตัวเมอืงมิลาน (Milan) เมืองทีเ่รยีกไดว่้า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟช่ัน

ของโลก น าท่านชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีส่รา้ง

ดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ท ี่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัย

ฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอปป้ิงมอลล์ท ีส่วยงาม หรูหราและเก่าแก่ท ี่สุดใน

เมอืงมลิาน อนุสาวรยี์ ของกษัตรยิ์วคิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหัิว

เมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยี์ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื 

ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ท ีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวโรนา่ (Verona) เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนสิ ของ

แควน้เวเนโต ้และเมอืงเวโรน่ายังไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ขององคก์ารยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทัง้วิลเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละ

นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ดรั้บการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ของ

อังกฤษและของโลกยังใชบ้รรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสอง

ตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรือ่ง โรมโิอ

กับจูเลียต  จากนัน้น าท่านเดินชมอาคารบา้นเรอืนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลาง

เมอืงทีค่กึครืน้มชีวีติชวีา  

ระยะทาง 160 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  
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 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก SHG HOTEL CATULLO หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สามของการเดนิทาง เวโรนา่ – เมสเตร ้– เกาะเวนสิ – เมสเตร ้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินชมอาคารบา้นเรอืนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกครื้นมี

ชวีติชวีา จากนัน้พาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมนักลางแจง้ (Verona Arena) 

ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งขึ้นเมือ่ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่1 โดยมี

ลักษณะเช่นเดยีวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มขีนาดเล็กกว่า ซึง่ปัจจุบัน

ยังคงมกีารเปิดแสดงโอเปร่าหรอืคอนเสริต์กลางเเจง้ในสนามกฬีาอยู่เป็นประจ า 

น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบา้นเลขที ่23 ของจูเลียต ชมระเบยีงแห่งเรือ่งราว   

โรแมนติกทีจู่เลียตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทุกค ่าคืน และบรเิวณหนา้บา้นยังมรูีปป้ัน

ส าริดขนาดเท่ าตัวจริงของจู เลีย ต จาก นั้นน าท่ านเดินทางสู่ เมือ งเวนิส       

(Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่  เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เวนสิถูกสรา้ง

ขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ  จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่

เป็นส่วนหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงท่าโบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองใน

การคมนาคมมากทีสุ่ด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 115 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1.45 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี   

บา่ย น าเดินทางสู่ท่าเร ือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่ านล่องเรือผ่านชม

บา้นเรอืนของชาวเวนสิ สู่เกาะเวนิส หรอื เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดนแสน     

โรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน         

มสีมญานามว่าเป็น "ราชนิแีหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ 

และมีสะพานเชื่อมถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝ่ังที่บรเิวณ ซานมารโ์ค ศูนย์กลาง

ของเกาะเวนสิ จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอน

หายใจ ( Bridge of Sighs) ที่ม ีเรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมื่อนักโทษที่เดิน

ออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็น

ครั้งสุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชือ่มต่อกับวงัดอดจ ์

(Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พ านักของเจา้ผูค้ รองนครเวนิสในอดีต         

ซึง่นักโทษชือ่ดังท ี่เคยเดนิผ่านสะพานนี้มาเเลว้คอื คาสโนว่าน่ันเอง น าท่าน

ถา่ยรูปบรเิวณจตุัรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท ีน่โปเลยีนเคยกล่าว

ไวว่้า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม 

รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท ีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ

ศลิปะไบแซนไทน ์จากนัน้อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเทีย่วชมเกาะอันแสนโรแมนติก 

เช่น เพื่อชมมนต์เสน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถ์ซานมารโ์ค, เลือกซื้อสินคา้

ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนิส หรอืน่ังจิบ
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กาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 จากนัน้น าท่าน

ล่องเรอืกลับขึน้สู่ฝ่ังเมสเตร ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (สปาเก็ตตีห้มกึด า)  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง           เมสเตร ้– ฟลอเรนซ ์– จตุัรสัเดลลาซญิญอเรยี – ปิซา่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางตอ่สู่แควน้ทสัคาน ี(Tuscany) โดยเมอืงหลวงของแควน้ คือ 

ฟลอเรนซ์ (Florence) ทีไ่ดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงศูนย์กลางแห่งศลิปะในยุค

เรอเนสซองส ์ซึง่ลว้นแลว้แต่มโีบราณสถานส าคัญ และมีทวิทัศนต์ามธรรมชาติท ี่

สวยงาม จนไดรั้บการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกเ้มือ่ ปี ค.ศ.

1982 ท าใหท้ัสคานีม ีชือ่เสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก 

จากน ัน้น าท่านชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของมหาวหิารซานตา มาเรยี เดล 

ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ท ีใ่หญ่เป็นอันดับ 

4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที่ใชห้ ินอ่อนหลายสีตกแต่ง

ผสมผสานกันไดอ้ย่างงดงาม น าชมจตุัรสัเดลลาซิญญอเรยี (Piazza Della 

Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ันเทพเจา้เนปจูน (Fountain 

of Neptune),วีรบุ รุษ เปอร์ซิอุ สถ ือ หั ว เม ดู ซ่า (Perseus with the Head of 

Medusa), รูปป้ันเดวดิ ผลงานที่มชีือ่เสยีงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนัน้น าท่าน 

มารมิฝ่ังแม่น ้าอารโ์น จะพบกับสะพานเวคคโิอ(Vecchio)สะพานเกา่แก่ท ีม่มีรีา้น

ขายทอง และอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้งสะพาน ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ทั ้ง

ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้สนิคา้แฟช่ันน าสมัย 

 

 

 

ระยะทาง 250 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 2.45 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (ลาซานญา่)  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปิซ่า (Pisa) เมอืงแห่งศลิปะทีส่ าคัญของอติาล ีเป็นเมอืง

เล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ดา้นตะวันตกของเมอืงตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนยีน แมว่้าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมอืงทีม่ ีชือ่เสียงและเป็นทีรู่จั้กของ

นักท่องเท ีย่วทั่วโลก น าท่านเขา้สู่บรเิวณจตุัรสัดูโอโมแหง่ปิซ่า หรอื จตุัรสักมั

โป เดย์ มีราโกลี  (Compo Dei Miracoli) ท ี่ประกอบดว้ยก ลุ่มอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพธิีเจมิน า้มนต์ (Baptistry of  

St. John) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอติาล ีชมมหาวหิารดูโอโม (Duomo) ท ีง่ดงามและ

หอเอนแหง่เมอืงปิซ่าอันเลือ่ง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 

สัญลักษณ์แห่งเมอืงปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริม่สรา้งเมือ่ปี 

ค.ศ.1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสรา้งตอ้งหยุดชะงักลง

ไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยุบตัวของฐานขึน้มา และต่อมาก็มกีารสรา้ง

ระยะทาง 84 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.10 ชม. 
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หอต่อเตมิขึ้นอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสรา้งทัง้หมดถงึ 177 ปี โดยทีห่อเอนปิ

ซ่านี ้กาลิเลโอ บิดาแห่งวทิยาศาสตร ์ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนไดใ้ชเ้ป็นสถานที่

ทดลองทฤษฎีแรงโนม้ถ่วงของโลกทีว่่า สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไม่เท่ากัน  ถา้

ปล่อยสิง่ของทัง้สองชิน้จากที่สูงพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพื้นพรอ้มกัน จากนัน้ใหท้่าน

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ท ีร่ะลกึราคาถูก ท ีม่รีา้นคา้เรยีงรายอยู่มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก HOTEL GALILEI หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง       ปิซา่ – McArthurGlen Castel Romano – โรม                                  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่ าน เดินท าง สู่ เมื อ ง  Castel Romano อิ ส ระให ้ท่ านช้อป ป้ิง  ณ 

McArthurGlen Castel Romano ศูนย์รวมรา้นคา้กว่า 160 รา้น เช่น แว่นตา 

ผลติภัณฑเ์ครือ่งหนัง รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์กฬีา แฟช่ันแบรนดแ์นมชือ่ดังอาท ิ

เช่น  Salvatore Ferragamo, D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin 

Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Tod’s, Versace, Valentino, 

Furly, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

ระยะทาง 350 กม.  

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.45 ชม. 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเท ีย่วท ีม่ ีชือ่เสยีง

ของประเทศอติาล ีนักท่องเท ีย่วจากทุกมุมโลกต่างเดนิทางไปกรุงโรม เพื่อชืน่ชม

กับศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตรแ์ห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 

2,800 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาทั ้ง 7 ริมฝ่ังแม่น ้าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรม

เคยเป็นเมืองที่มบีทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเ้ป็น

อาณาจักรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

ระยะทาง 24 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก HOLIDAY INN ROMA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง              โรม – นครวาตกินั – โคลอสเซีย่ม – น า้พุเทรวี่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู่นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีสุ่ดในโลกตัง้อยู่ใจกลาง

กรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่ม ีก าแพงลอ้มรอบเมืองเอาไวไ้ดท้ั ้งหมด 

ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิต์นกิายโรมันคาทอลิก 

โดยมพีระสันตะปาปา มีอ านาจปกครองสูงสุด น าท่านเขา้ชมมหาวหิารทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลก มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประตมิากรรม

อันลอืชื่อ ปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโล และชมแท่นบูชาบลัแดคคิโน   
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(St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิท ี่สรา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์ิน ีซึ่ง

สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทีฝั่งพระศพของนักบุญปีเตอร ์จากนัน้น าท่านผ่าน

ชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางดา้นการเมือง 

ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ท ีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของ

อารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีท ีผ่่านมา  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  (พซิซ่าอิตาเลีย่น)  

 น าชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกีฬา

โคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีต

สนามประลองการต่อสูท้ ีย่ิ่งใหญ่ของชาวโรมันทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้ ึง 50,000 คน

น าชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรกีและโยนเหรยีญอธิษฐานบรเิวณ      

น า้พุเทรวี ่(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ด่งดัง แลว้เชิญอสิระ

ตามอัธยาศัยกับการเลือกซือ้สินคา้แฟช่ันและของที่ระลึกในบรเิวณย่านบนัได

สเปน (The Spanish Step)  ซึง่เป็นแหล่งแฟช่ันชัน้น าสุดหรูและยังเป็นแหล่ง

นัดพบของชาวอติาเลีย่น  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก HOLIDAY INN ROMA หรอืเทยีบเท่า   

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง           โรม – สนามบนิ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางสู่สนามบนิ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี 

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

13.30 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 945 

 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง กรุงเทพฯ 

06.05 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม)  

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
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หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น ทรัพย์สนิส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสี

น ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

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 : โมโน อติาล ี(มลิาน-โรม) 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

ก าหนดการเดนิทาง    31 ต.ค.-7 พ.ย. / 14-21, 21-28 พ.ย. 2559 

                                                        5-12, 12-19, 19-26 ธ.ค. 2559 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 56,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 56,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,800.- 
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เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 56,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่านขอ้มูล

เพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
56,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

                   อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** 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. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์ 

  9. ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ 

 10. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

 11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย   

(โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8x2 = 16 ยูโร หรอืประมาณ 800บาท) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื่นวีซา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากท่านเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท าให้
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ไมส่ามารถยื่นวีซา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิีซา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่ ีสว่นเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ท ั้งนี้

บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมตัิวีซา่ ทาง

สถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวีซา่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวีซา่ 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

 

กรณีมกีารยกเลกิการเดนิทาง  

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิใดๆท ัง้สิน้ทุกกรณ ี

 

 

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. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
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3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกันหากมงีาน

เทศกาลโรงแรมอาจจะไดพั้กในเมอืงอืน่แทน 

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

 

 


