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รายละเอียดการเดินทาง 

 

21.30 น. ขอเชิญทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข * 

สายการบินมาฮานแอร์ (W5) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ

เช็คอิน และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง 

 
23.35 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงเตฮาลาน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮานแอร ์(W5) (BKK-IKA) เท่ียวบินท่ี W5-050 

 **บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน** เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง และเดินทางต่อสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าไทย 5 ชม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

 

03.50 น. เดินทางถึงกรุงเตฮาลาน ประเทศอิหร่าน และรอเปล่ียนเคร่ือง 

07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเตฮาลาน โดยสายการบินมาฮานแอร ์(W5) (IKA-FCO) เท่ียวบินท่ี W5-050 

09.55 น. เดินทางถึง สนามบินโรม ฟีอมูีชีโน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

  

น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญั ณ กรุงโรม (Rome) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 38 นาที ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร** 

เมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแควน้ลาซิโอ ประเทศอิตาลี โรมมีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 2,800 ปี โดยเป็นเมือง

หลวงของอาณาจกัรในอดีตมากมาย เช่น ราชอาณาจกัรโรมนั สาธารณรฐัโรมนั และจกัรวรรดิโรมนั โรมเคยเป็นเมืองท่ีมี

บทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรมตะวนัตก และในอดีตเป็นอาณาจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปัจจุบนักรุงโรมคือเมืองหลวงของ

ประเทศอิตาลีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870 นอกจากน้ี โรมยังเป็นท่ีตั้งของนครรัฐวาติกัน  ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีประทับของพระ

สนัตะปาปาแห่งศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาธอลิกอีกดว้ย 

   

จากน้ันน าท่านชม จัตุรัส เซนต์ ปีเตอร์ส (Saint Peter’s Square) 

เป็นลานวงกลมขนาดใหญ่ท่ีโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมัน

อนังดงามท่ีตั้งอยู่ดา้นหน้าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของ

นครรฐัวาติกนั ในกรุงโรม อยา่ง มหาวิหาร St. Peter’s Basilica ท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย  

 

วนัท่ีหน่ึง (25 พ.ย.) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                               (-/-/-)                                                                                                    

วนัท่ีสอง   (26 พ.ย.)     สนามบินโรม ฟีอูมีชีโน - กรุงโรม – จตุัรสั เซนต ์ปีเตอรส์ – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์–  

              สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม – กลุ่มโรมนัฟอรมั – น ้าพุ เทรวี ่– วหิารแพนธีออน - บนัไดสเปน         (-/L/D)                                                                                                                                                
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น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ณ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s 

Basilica) ซ่ึงไดร้บัการขนานนามว่าเป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

รู ้จักกันโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือ

เรียกกนัสั้นๆว่า เซนตปี์เตอรบ์าซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหา

วิหารน้ีเป็น มหาวิหารหน่ึงในส่ีของมหาวิหารหลกัในกรุงโรม ประเทศ

อิตาลี อีก 3 มหาวิหาร คือ มหาวิหารเซ็นต์จอหน์แลเตอร์รัน, มหา

วิหารซานตามาเรียมายอเร และมหาวิหารเซ็นตพ์อลนอกก าแพง อยู่

ในนครรฐัวาติกนั เป็นดินแดนท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรมและเป็นท่ีประทบัของพระสนัตปาปา ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนา

คริสต ์นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซ่ึงนครรฐัวาติกนัจดัว่าเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก อนัมี

ศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์ซ่ึงไดร้ับการออกแบบโดยอจัฉริยะบุคคล Michelangelo ชมความงดงามของ เฟียตา้ 

(Pieta) รูปสลกัหินอ่อน พระแม่มารีอุม้พระเยซู โดยฝีมือของไมเคิลแองเจโล รูปหล่อบรอนซข์องนักบุญปีเตอร ์ศาลาคาโน

ปี โดยแบรนิ์นิ และยอดโดมขนาดใหญ่ และชมแท่นบูชาบลัแดคคิโน (St. Peter’s Basilica) เป็นซุม้ส าริดท่ีสรา้งโดยจาน

โลเรนโซ แบรนิ์นี ซ่ึงสรา้งตรงบริเวณท่ีเช่ือว่าเป็นท่ีฝังพระศพนักบุญปีเตอร ์(เฉพาะวนัพุธเปิดหลงัเท่ียง) 

 

กลางวนั      อิสระอาหารกลางวนั  

 

บ่าย น าท่านชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยงามบริเวณรอบนอกของ 

สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุค

โบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท่ี้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมนัท่ีสามารถจุผูช้ม

ไดถึ้ง 50,000 คน 

  

 

 

และเก็บภาพกันต่อท่ี กลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) คือ ซากหิน

ปรกัหกัพงัท่ีหลงเหลืออยู ่อนัเป็นสถานท่ีท่ีหลงเหลือใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรือง

ของโรมนัในอดีต โดยท่ีแห่งน้ีน้ันเคยเป็นจุดศูนยก์ลางแห่งความรุ่งเรืองของ

โรมนั เป็นจุดท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัมากมายในอดีต อีกทั้งยงัเป็นจุดนัดพบ

ท่ีส าคญัส าหรบัคนในยุคน้ันอีกดว้ย  

 

 

จากน้ันน าเก็บภาพ น ้าพุ เทรวี่ (Trevi Fountain) เป็นลานน ้าพุ และอนุสรณ์

สถานท่ีจดัไดว้่าสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดยนอกจาก

ในเร่ืองของความสวยงามแลว้ท่ีน่ียงัมีเร่ืองเกี่ยวกับความเช่ือเกี่ยวกับการ

โยนเหรียญอธิษฐานท่ีเป็นเสน่หใ์หนั้กท่องเท่ียวไปเท่ียวชม  เป็นน ้าพุแบบ

บาโรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงโรม โดยมีขนาดความสูงถึง 85 ฟุต  และความ

กวา้งถึง 65 ฟุต น ้ าพุแห่งน้ีตั้งอยู่บนทางสามแพร่งโดยเป็นจุดบรรจบกัน

ของ Acqua Vergine, Aqua Virgo และสะพานส่งน ้ าของโรมันโบราณ โดย

น ้าพุท่ีเห็นกนัในปัจจุบนัน้ันไดเ้ร่ิมก่อสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1732 โดยการออกแบบของนิโคลา ซาลวิ แต่ซาลวิน้ันไดเ้สียชีวิต

ลงในปี 1751 หลงัจากท่ีน ้าพุสรา้งเสร็จไปเพียงคร่ึงหน่ึงเท่าน้ัน  น ้าพุไดก้่อสรา้งแลว้เสร็จในปี 1762 ดว้ยฝีมือของโจวาน

นิ เปาโล ปานนินิ ผูท่ี้สรา้ง ทริเวีย สาวพรหมจารีขึ้ นมาแทนท่ีอุปมานิทศัน์ท่ีวางไวแ้ต่เดิม โดยน ้าพุไดเ้สร็จสิ้ นอยา่งสมบูรณ์

หลงัจากการติดตั้งประติมากรรมโอเชียนัส หรือเทพเจา้เนปจนูเทพแห่งน ้า ของปิเอโตร บรคัซิ ไวใ้นบริเวณช่องกลางน ้าพุ  
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ใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความงดงามของ วิหารแพนธีออน (Pantheon) 

เป็นวิหารรูปทรงจตุรัสท่ีเก่าแก่ท่ี สุดในกรุงโรม โดยมีอายุมากกว่า 

2,000 ปี แมว้่าจะมีประวติัและความเป็นมาท่ียงัไม่แน่ชัดนักแต่วิหาร

แห่งน้ีแสดงใหเ้ห็นไดช้ัดถึงศิลปะเก่าแก่ในยุคโรมัน รวมถึงฝีมือ และ

ความชาญฉลาดในการออกแบบอยา่งรอบคอบของสถาปนิกในอดีต  

 

 

น าท่านชม และถ่ายรูปกบั บันไดสเปน (Spanish Steps) แหล่งนัดพบ

ของทั้งชาวโรม และนักท่องเท่ียว  โดยบริเวณน้ันเป็นจตุรัส มีอาคาร

สวยงาม และมีรา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย  

 

ค า่           บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั *********  

หรือเทียบเท่า - ดาว (กรุงโรม-Rome) 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 น าคณะท่านออกเดินทางไปท่ี เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) หรือ เมืองฟีเรนเซ (Firenze) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง 04 นาที ระยะทาง 271 กิโลเมตร** คือ อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอิตาลี โดยเมืองฟลอเรนซ์

น้ันเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัฟลอเรนซ ์และแควน้ทสักานี (Tuscany) ตั้งอยูบ่นฝั่งแม่น ้าอารโ์น (Arno River) ปัจจุบนัเมือง

แห่งน้ีไดก้ลายเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก โดยเฉพาะในช่วงยุค

กลางเมืองฟลอเรนซย์งัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และทางการเงิน และถือกนัว่าเป็นท่ีเกิดของยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา และยงัมีช่ือ

ว่าเป็นศูนยก์ลางทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  

  

กลางวนั      อิสระอาหารกลางวนั  

 

บ่าย น าทุกท่านเท่ียวชมทศันียภาพ และเก็บภาพในเมืองฟลอเรนซ ์อาทิ 

  

 จตุรัส Piazza Michelangelo เป็นจัตุรัสท่ีมีทัศนียภาพของทิวทัศน์ท่ี

สวยงามเป็นภาพมุมกวา้งของเมืองฟลอเรนซ ์ประเทศอิตาลีซ่ึงตั้งอยู่

บนบริเวณในย่าน Oltrarno บนเนินเขา ออกแบบโดยสถาปนิก 

Giuseppe Poggi และไดถู้กสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1869 บนเนินเขาทาง

ใต้ของศูนยก์ลางประวติัศาสตร์  โดยในปี 1869 น้ันฟลอเรนซ์น้ัน

เป็นเมืองหลวงของอิตาลีและเมืองน้ีทั้งเมืองน้ันมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการ

ต่ออายุเมืองท่ีเรียกว่า Risanamento หรือ Renovation ของย่านเมือง 

Lungarni ตรงทางเดินริมแม่น ้ า Lungarno ท่ีถูกสรา้งขึ้ นบนริมแม่น ้ า

ดา้นขวาของก าแพงเมืองในสมยัศตวรรษท่ี 14 ก่อนจะถูกถอดออกและเปล่ียนเป็น Viali Di Circonvallazione ท่ีเลียนแบบ

การออกแบบถนนของฝรัง่เศสซ่ึงมีถนนกวา้ง 6 เลนสท่ี์ไดร้บัการตกแต่งเรียงรายไปดว้ยตน้ไม ้ ส่วนท่ีฝั่งซา้ยท่ีคดเคี้ ยวของ

วนัท่ีสาม (27 พ.ย.) เมืองฟลอเรนซ ์- จตุรสั Piazza Michelangelo - Piazza Della Signoria – โบสถ ์Santa Croce –  โบสถซ์าน

ตา มาเรีย เดลฟิโอเร – Giotto’s Bell Tower  (B/L/D)                                                           
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ท่ีเป็นทางขึ้ นบนเนินเขาของ San Miniato Viale Dei Colli ท่ีถูกสรา้งขึ้ นและมีตน้ไมเ้รียงรายเป็นระยะทางประมาณ 8 

กิโลเมตรจนสิ้ นสุดลงท่ี Piazza Michelangelo  

  

 จตุัรัส Piazza Della Signoria เป็นศูนยก์ลางของชีวิตทางการเมือง

ในเมืองฟลอเรนซนั์บตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 โดยมีพระราชวงั Palazzo 

Vecchio ท่ีมีช่ือเสียงโดดเด่นท่ีมองเห็นไดจ้ากจัตุรัสเป็นฉากหลัง

แห่งชัยชนะท่ียิ่งใหญ่ในการกลับมาของเมดิชิในปี ค.ศ. 1530 

รวมทั้งมีจารึกวงกลมหินอ่อนบนจัตุรัสท่ีแสดงต าแหน่งท่ีนักบวช 

Savonarola ถูกเผาบนจัตุรัสในปี ค.ศ. 1498 หลังจากท่ีเขาถูก

ประนามว่าเป็นคนนอกรีต  

  

 โบสถ์ Santa Croce เป็นสถานท่ีฝังศพของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงโด่งดัง 

และมี ความส าคัญ กับ เมื อ งฟลอ เรนซ์มากมาย ไม่ ว่ า เป็ น 

Michelangelo Rossini หรือ Machiavelli จึงจัดได้ว่าเป็นหน่ีงใน

สุสานท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของฟลอเรนซ ์ตั้งอยู่นอกก าแพงเมือง 

เป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ี โดดเด่นและเป็นท่ีรู ้จักในเมืองฟลอเรนซ ์ 

โครงสรา้งเดิมของโบสถน้ั์นเร่ิมสรา้งจากปี ค.ศ. 1212 เมื่อนักบุญฟ

รานซิสแห่งอสัซีซีไดเ้ยีย่มเยยีนเมืองฟลอเรนซแ์ละต่อมามีกลุ่มสาวก

ของพระองค์ได้เขา้มาตั้ งรกรากอยู่ในเมืองโดยเลือกพื้ นท่ี ท่ีไม่

เอื้ ออ านวยท่ีบริเวณดา้นนอกของก าแพงเมือง ฐานของสถาปัตยกรรมเดิมน้ีถูกคน้พบอีกครั้งหลงัจากเหตุการณ์น ้าท่วมในปี 

ค.ศ. 1966 ส่วนอาคารปัจจุบนัน้ันยงัไม่แน่ชดัว่าสรา้งในปี ค.ศ. 1294 หรือ 1295 อาคารท่ีเห็นในปัจจุบนัน้ันเป็นอาคาร

ท่ีใชเ้วลาในการก่อสรา้งหลายปีทีเดียวกว่าจะเสร็จส้ิน นอกโบสถ์น้ีถูกปกคลุมไปดว้ย Polychrome และหินอ่อน façade มี

ลกัษณะเป็น Piazza Santa Croce  

  

 จากน้ันน าท่านเก็บภาพ โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร (Basilica 

Di Santa Maria Del Fiore) โบ ส ถ์ ท่ี ส ร้ า ง ขึ้ น ใน ช่ ว งป ล า ย

คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ออกแบบโดยฟิลิปโป บรูเนลเลสกี ดา้นหน้า

โบสถ์ประดับตกแต่งดว้ยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู มหาวิหาร

แห่งน้ีใหญ่เป็นล าดับท่ี 4 ของทวีปยุโรปรองจากมหาวิหารเซนต์ปี

เตอร ์มหาวิหารเซนตพ์อล และมหาวิหารมิลาน ตั้งอยู่บนลานกวา้ง 

Piazza del Duomo ณ ใจกลางเมื องประกอบกับหอล้างบาป 

(Baptistery of San Giovanni) และหอระฆงั (Giotto’s Campanile) 

ท่ีถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกของโลกโดย UNESCO  

  

 น าท่านเก็บภาพ หอระฆัง (Giotto’s Campanile) หรือ จอตโต เบล ทาวเวอร ์

(Giotto’s Bell Tower) หอระฆงัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมหาวิหารฟลอเรนซ ์ถูกสรา้งขึ้ น

ในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ดว้ยความสูงประมาณ 84.7 เมตร (277.9 ฟุต) ตวั

หอคอยถูกตกแต่งดว้ยรูปป้ัน รูปแกะสลกัอย่างงดงาม และไม่ไกลจากกนันักจะเป็น

ท่ีตั้งของหอท าพิธีศีลจุ่ม เป็นอาคารทางศาสนาท่ีมีสถานะเป็นโบสถข์นาดเล็กเป็น

หน่ึงในอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง โดยหอแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นในช่วงระหว่างปี 1059 

– 1128  
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ค า่           บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั ********** หรือเทียบเท่า - ดาว (เมืองมอนเตคาทินี เตอรเ์ม-Montercatini Terme) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางไปยงั เมืองลา สปีเซีย (La Spezia)  

**ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาที ระยะทาง 103 กิโลเมตร** 

 

เพิ่มความต่ืนเตน้ในการเดินทางโดยการเดินทางโดย รถไฟสู่ ซิงเคว เทอรเ์ร่ (Cinque Terre) หมู่บา้นริมทะเล ชิงเคว เทเร 

(Cinque Terre) แปลว่า 5 แผ่นดิน, แผ่นดินทั้งหา้ ภาษาองักฤษ Five Lands ทั้งหมดอยู่ใน เมืองลา สปีเซีย (Province La 

Spezia) ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีไดร้ับการยกใหเ้ป็น UNESCO World Heritage เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบน้ันเป็นพื้ นท่ี

อนุรกัษ์ของประเทศอิตาลี หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตั้งอยูบ่นหน้าผาสูงชนัเหนือทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนบริเวณชายฝั่ง

แควน้ลิกูเรีย เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีก่อตั้งมายาวนานกว่า 1,300 ปี ประกอบดว้ยหมู่บา้นน่ารกัๆทั้ง 5 หมู่บา้นเป็นสถานท่ีท่ีได้

ขึ้ นช่ือว่าเป็นหมู่บา้นของชาวประมงท่ีสวยท่ีสุดในโลก ท่ีซ่อนตวัเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินท่ียากจะ

เขา้ถึงไดโ้ดยง่าย โดยทั้ง 5 หมู่บา้นน้ีมีหุบเขาลอ้มรอบ 

มีแม่น ้ าเป็นฉากดา้นหน้า ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีมีความ

สวยงามตามธรรมชาติราวกบัภาพวาดของจิตรกรเอก 

ประกอบกับเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติและ 

ได้รับการขึ้ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997 ซ่ึง

หมู่บา้นทั้งหา้น้ียงัคงสภาพดั้งเดิมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 

11  

น าท่านเยีย่มชม  

- หมู่บา้นมอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso al Mare)  

- หมู่บา้นเวรน์าซซา (Vernazza)  

- หมู่บา้นมานาโรลา (Manarola) 

**การเดินทางเท่ียวชมหมู่บา้นในเมืองซิงเคว เทอร์เร่ ใชเ้วลาในการเดินทางแต่ละหมู่บ้าน ประมาณ 15-20 นาที /

หมู่บา้น** 

กลางวนั      อิสระอาหารกลางวนั  

บ่าย น าคณะท่านออกเดินทางสู่  เมืองมอนเตคาทินี เตอร์เม 

(Montercatini Terme) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

11 นาที ระยะทาง 104 กิโลเมตร** ตั้งอยูใ่น Tuscany เป็น

เมืองแห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดของอิตาลี  สถานท่ีอนัสวยงามและ

ใหค้วามผ่อนคลายท่ีอยู่ใกลก้บัเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่ง

ของอิตาลีอยา่งเมืองฟลอเรนซ ์นอกจากความสวยงามและส่ิง

อ านวยความสะดวกสบายทั้งหลายท่ีเหมาะอย่างมากส าหรบั

วัน พั ก ผ่ อน แล้ว  เมื อ งแห่ ง น้ี ก็ เป็ น อี ก เมื อ งห น่ึ ง ท่ี มี

ประวติัศาสตรอ์นัลึกซ้ึงเช่นกนั  

ค า่           บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั ************ หรือเทียบเท่า - ดาว (เมืองมอนเตคาทินี เตอรเ์ม-Montercatini Terme) 

วนัท่ีส่ี (28 พ.ย.)       เมืองลา สปีเซีย - รถไฟสู ่ซิงเคว เทอรเ์ร่ - เมืองมอนเตคาทินี เตอรเ์ม                         (B/L/D) 
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เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 54 นาที ระยะทาง 

278 กิโลเมตร** เพื่อเดินทางสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) หรือ เวเน

เซีย) โดยเรือขา้มฟากส่วนตวั 

 จุดหมายปลางทางสุดโรแมนติก แห่งแควน้เวเนโต ประเทศอิตาลี ถูก

สรา้งขึ้ นจากการเช่ือมเกาะเล็กๆ จ านวน 118 เกาะเขา้ดว้ยกนัในบริเวณ

ทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริกในภาคเหนือของ

ประเทศอิตาลี ดว้ยความสวยงามและความน่าอยู่ของบา้นเมือง ท าใหเ้ว

นิสเป็นสถานท่ีท่ีไดร้บัฉายามากมาย ตั้งแต่ เมืองแห่งสายน ้า เมืองแห่ง

สะพาน เมืองแห่งแสงสว่าง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก และท่ีส าคญัยเูนส

โกย้กใหเ้วนิสเป็นหน่ึงในเมืองมรดกโลก  

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเท่ียวชมทศันียภาพ และเก็บภาพ ณ เกาะเวนิส อาทิ 

สะพานซิงห์ (Bridge of Sighs, Ponte Dei Sospiri) เป็นสะพานเก่าแก่ท่ี

เช่ือมต่อระหว่างวงัดูคาเลกบัคุกเก่า เป็นเสน้ทางล าเลียงนักโทษเขา้สู่ตัว

คุก ออกแบบโดย Antoni Contino ในปี ค.ศ.1602 สรา้งมาจากหินปูนสี

ขาว มีช่องหน้าต่างใหม้องออกมาได ้เพื่อใหนั้กโทษไดช้มความสวยงาม

ของทอ้งฟ้า และทะเลแห่งเวนิสเป็นครั้งสุดทา้ยในชีวิต โดยช่ือ Lord Byron 

ไดต้ั้งช่ือว่าสะพานซิงห ์(Sigh) ในศตวรรษท่ี 19 เน่ืองมาจากนักโทษจะ

ไดถ้อนหายใจเป็นครั้งสุดทา้ยท่ีสะพานแห่งน้ี   

พระราชวงัดอจด์ (Doge’s Palace) เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่ และโอ่อ่า

สวยงาม ส าหรับเป็นท่ีพักของดยุคผูป้กครองเมืองเวนิสในอดีต ตั้งอยู่ท่ี

แลนดม์ารค์ส าคญัของเมืองอย่างจตุัรสัซนัมารโ์ก และมีภายในติดกบัมหา

วิหาร St. Mark’s Basilica ซ่ึงเป็นโบสถห์ลกัของเมืองเวนิส  

   

 

 

จตุรัส Piazza San Marco หรือ Saint Mark’s Square เป็นจัตุรัสท่ีใหญ่

ท่ีสุดและส าคญัท่ีสุดในเวนิส โดยจตุัรัสแห่งน้ี ถูกใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับ

การจดังานประชุมท่ีส าคญัของชาวเมืองเวนิสอีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีใชจ้ดั

แสดงการออกแบบส าหรบัขนุนางของเมืองเวนิส เป็นหน่ึงในสถานท่ีอนัน่า

ประทบัใจมากท่ีสุดส าหรับการจดัวางองคป์ระกอบของมรดกทางทะเลท่ีมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ันแลว้ Piazza San Marco ยงัไดช่ื้อว่าหอ้งรบัแขก

ของยุโรป โดยค าพดูน้ีเป็นค าพดูของนโปเลียน  

 

สะพาน Rialto สะพานแห่งน้ีโครงสรา้งในปัจจุบันของสะพานถูกสรา้งขึ้ น

ในเวลาเพียงสามปีระหว่างปี ค.ศ. 1988 ถึงปี ค.ศ. 1991 เพื่อใชเ้ป็น

สะพานถาวรส าหรบัสะพานเรือและสะพานไมส้ามสะพานท่ีทอดยาวตาม

วนัท่ีหา้ (29 พ.ย.) ท่าเรือตรอนเคตโต ้- นัง่เรือขา้มฟากส่วนตวัไปเกาะเวนิส - สะพานซิงห ์– พระราชวงัดอจด์ –   

                            จตุัรสั Saint Mark’s – สะพาน Rialto - คลองเมืองเวนิส                               (B/L/D)      
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คลอง Grand Canal คลองหลกัของเมืองเวนิสในหลายๆ ดา้นตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 12 และมนัยงัคงเป็นวิธีเดียวท่ีจะใชข้า้ม 

Grand Canal เพื่อไปจนถึงสะพาน Accademia โดยการสรา้งสะพานน้ันถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1854 เป็นสะพานทรงโคง้ท่ี

ยาว 7.5 เมตรหรือประมาณ 24 ฟุต รูปแบบแรกของสะพาน Railto น้ันมีโครงสรา้งขนาดใหญ่ท่ีถูกสรา้งขึ้ นบนไมร้ะแนง

มากกว่า 12,000 ช้ิน ต่อมาสะพานไดร้บัการแกไ้ขโดย Antonio Da Porte ท่ีแข่งขนัชนะจิตรกรช่ือดงัอย่าง Michelangelo 

ในการท าสัญญาว่าจา้งในการสรา้งสะพาน การแกไ้ขไดท้ าการผสมผสานความงามเขา้กบัประโยชน์ใชส้อยไดอ้ย่างลงตัว 

ความโคง้สูงท่ีสมมาตรและยอดตรงกลางสะพานเป็นเอกลักษณ์อย่างดีของสะพานแห่งน้ีท่ีท าใหแ้ตกต่างจากสะพาน

มากมายท่ีเช่ือมเกาะต่างๆ ของเวนิส และท าใหส้ะพานน้ีไดร้บัการถ่ายรูปมากท่ีสุด  

 

คลองเมืองเวนิส (Venice Canal) หรือท่ีรู ้จักกันในนาม “Grand 

Canal” ท่ีเรียกกันเป็นภาษาอิตาเลียนว่า คานาเล่ แกรนเด ้(Canale 

Grande) เป็นคลองหลักซ่ึงเป็นเส้นทางคมนาคมหลักส าหรับการ

เดินเรือในเวนิสท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัทางดา้นการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 

อีกทั้ งคลองหลักแห่งน้ียังเป็นจุดหมายปลายทางส าคัญส าหรับ

นักท่องเท่ียวท่ีสนใจต้องการจะล่องเรือกอนโดล่า  (Gondola) เพื่อ

สมัผสั และด่ืมด า่กบัความสวยงาม และความโรแมนติกของบา้นเมืองในเมืองเวนิส และชมวิถีชีวิตของชาวเมืองเวนิส ซ่ึง

นักท่องเท่ียวจะนิยมล่องเรือกอนโดล่าลดัเลาะผ่านไปตามเสน้ทางคลองต่างๆ ในเวนิสผ่านอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม และ

ยงัผ่านสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัท่ีส าคญัๆในเวนิส  

 

ค า่           อิสระอาหารค า่  

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั ********* หรือเทียบเท่า - ดาว (เมืองปาโดวา - Padova) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มีลาโน (Milano) เป็นเมืองหลักของแควน้ลอมบารเ์ดีย และเป็น

เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบารดี์ (Lombardy) เมืองมิลานมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่ 

และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบันิวยอรก์ ปารีส ลอนดอน และโรม นอกจากน้ีมิลานยงัเป็น

ท่ีรูจ้กัจากประเพณีคริสตม์าสท่ีเรียกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต ์อลัฟา โรมี

โอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอรม์ิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน 

กลางวนั      อิสระอาหารกลางวนั  

บ่าย น าท่านเก็บภาพ ณ Castello Sforzesco ปราสาทอนัเก่าแก่ท่ีมีอายุมากกว่าหา้รอ้ยน้ีเป็นปราสาทในศตวรรษท่ี 15 ตั้งอยู่

ในบริเวณท่ีกวา้งขวาง มีสวนหยอ่มท่ีเขยีวขจีร่มร่ืนท่ีถูกสรา้งขึ้ นในปี 1370 ท่ีแมจ้ะไดร้บัการออกแบบ และตกแต่งเพิ่มเติม

ในภายหลงัค่อนขา้งมาก แต่ก็ยงัคงไวซ่ึ้งความสง่างาม และความทรงอ านาจ ดา้นหน้าปราสาทประกอบไปดว้ยก าแพงอิฐ

ขนาดมหึมาเรียงรายอยูร่อบๆ ตวัตึก  

   

น าทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจกนัต่อท่ี มหาวิหารแห่งมิลาน หรือท่ี

รู ้จักกันในภาษาอิตาลีว่า  Duomo Di Milano จัดได้ว่าเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุด และเป็นสัญลักษณ์อนัโดดเด่นท่ีสุดของเมืองมิ

ลานท่ีหากว่ามาถึงท่ีเมืองมิลานแลว้จะพลาดไม่ไดอ้ย่างเด็ดขาด  มหา

วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่ท่ีจตุัรัสใจกลางเมืองมิลาน เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็น

วนัท่ีหก   เมืองมิลาน -  Castello Sforzesco - Duomo Di Milano - Galleria Vittorio Emanuele II -   

                            Teatro alla Scala                                                               (B/-/D)             
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อนัดบัสองในอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอรท่ี์ตั้งอยูท่ี่นครรฐัวาติกนัเท่าน้ัน วิหารแห่งน้ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิ

คท่ีอลงัการและยิง่ใหญ่ ดว้ยความสูง 157 เมตร และกวา้งถึง 92 เมตร จึงไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารแบบกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก นอกจากน้ันแลว้มหาวิหารแห่งน้ียงัเป็นจิตวิญญาณ และสญัลกัษณแ์ห่งความภาคภูมิใจของชาวมิลานอีกดว้ย 

   

น าท่านชมความสวยงามของ Galleria Vittorio Emanuele 

II เป็นหน่ึงในศูนยก์ารคา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกแห่งน้ีน้ันช่ือของ

ศูนยก์ารคา้ตั้งตามช่ือของกษัตริยอ์งค์แรกของราชอาณาจกัร

อิตาลี พระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลท่ี 2 แห่งอิตาลี โดย

โครงสรา้งหลักของอาคาร 4 ชั้นน้ันประกอบไปดว้ยทางเดิน

ภายใต้หลังคาโค้ง 2 ทางเดินท่ีมีจุดตัดเป็นรูปแปดเหล่ียม 

ตั้งอยูบ่นถนนท่ีเช่ือมระหว่างปียซัซาเดลดูโอโมไปจนถึงปียซัซา

เดลลาสกาลา ซ่ึงทางเดินน้ีไดถู้กปิดดว้ยกระจกและหลังคาท่ี

เป็ น เห ล็ กห ล่ อ อ อกแบ บ เป็ น ช่ อ งโค้ งต าม แบ บ ขอ ง

สถาปัตยกรรมยอดนิยมของคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จุดตดัก่ึงกลางของทางเดินรูปแปดเหล่ียมน้ันเป็นบริเวณท่ีถูกสรา้งขึ้ นเป็น

โดมกระจก บนพื้ นมีงานโมเสกส่ีช้ินท าเป็นรูปตราสญัลกัษณ์ของเมืองหลวงทั้ง 3 แห่งของอิตาลี ไดแ้ก่ ตูริน โรม และฟลอ

เรนซ ์และงานอีกหน่ึงช้ินคือของเมืองมิลาน 

 

ต่อจากน้ันน าท่านเก็บภาพโรงละครระดบัโลก Teatro alla Scala เป็นโรงละครโอเปร่าท่ีมีส่วนของพิพิธภณัฑเ์กี่ยวกบัโอเป

ร่าท่ีเก่าแก่มากแห่งหน่ึงของโลก เป็นสถานท่ีซ่ึงท่านสามารถศึกษาประวติัความเป็นมาของโอเปร่า บริเวณภายนอกของโรง

ละคร และพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีน้ันจะตกแต่งในสไตลนี์โอคลาสสิคท่ีเรียบง่าย 

ค า่           บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั ********* หรือเทียบเท่า - ดาว (เมืองมิลาน - Milan) 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโนมลัเปนซา ประเทศอิตาลี  

   เพื่อใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ รา้นอาหาร 

11.35 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานมิลาโนมลัเปนซา โดยสายการบินมาฮานแอร ์(W5)(MXP-IKA) เท่ียวบินท่ี W5-111 

**บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน**เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง และเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ 

18.50 น. เดินทางถึงกรุงเตฮาลาน ประเทศอิหร่าน และรอเปล่ียนเคร่ือง 

21.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเตฮาลาน โดยสายการบินมาฮานแอร ์(W5) (IKA-BKK) เท่ียวบินท่ี W5-051 

 

07.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

++++++++++++++++++++++++ 

 

วนัท่ีเจ็ด (01ธ.ค.) ท่าอากาศยานมิลาโนมลัเปนซา - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                   (B/-/-)             

วนัท่ีแปด (02 ธ.ค.)  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                   (B/-/-)             

https://www.talontiew.com/galleria-vittorio-emanuele-ii/
https://www.talontiew.com/galleria-vittorio-emanuele-ii/
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อตัราค่าบริการ  

 

ก าหนดวนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(2-3 ท่าน/หอ้ง) 

เด็กมีเตียง พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

เด็กไมม่ีเตียง  พกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

(จ่ายเพิ่ม) 

25 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 36,888.- 35,888.- 34,888.- 5,000.- 

 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  20,000 บาท  

 อีเมล ์หรือไลน์ หนา้หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพ่ือส ารองท่ีนัง่ และจองคิววีซ่า (หนังสือเดินทางมีอายุการใชง้าน 6 

เดือนขึ้ นไป) 

ค่ามดัจ าทวัร ์บริษัทขอเก็บค่าทวัร ์ภายใน 3 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง และค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วนั 

ก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั (แบบหมูค่ณะ) ตามท่ีระบุในรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าท่ีสามารถโหลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้30 กิโลกรมั (ท่านละ 1 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรมั 

 โรงแรมท่ีพกั ระดบั 3 ดาว ตามท่ีระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พกั 2 - 3 ท่าน/หอ้ง) 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 อาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ  

 พาหนะเดินทางระหวา่งน าเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ 

 ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท   

    

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี 3,500 บาทช าระพรอ้มเงินมดัจ า 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร์

และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ  

 ค่าปรบั ส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดินทางท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ค่าแปลเอกสารในการยื่นวีซ่า 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า  

 ทิปคนขบัรถ, ทิปไกดท์อ้งถ่ิน, ทิปหวัหนา้ทวัร ์และทิปรา้นอาหารทุกรา้น ท่านละ 70 ยูโร  

(ช าระกบัเจา้หน้าท่ีส่งกรุป๊ท่ีสนามบิน ณ วนัเดินทาง) 

 

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง 

 กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด, ฤดูท่องเท่ียว ,เทศกาลส าคญั จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมด หากไมไ่ดป้ฏิบติั

ตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้    
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 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดต่อเน่ือง ตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 45 วนั ท าการ (ไม่นับวนัปิดท าการ และ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์)  

 การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษัท ก่อนการเดินทาง 30 วนั ท าการ (ไม่นับวนัปิดท าการ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) ทาง

บริษัทจะคืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วนั ท าการ (ไมนั่บวนัปิดท าการ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) ทางบริษัทจะคืน 50 % ของค่า

ทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั ท าการ (ไมนั่บวนัปิดท าการ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั

โดยตรง หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินไดร้วมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบินน้ัน 

 

เง่ือนไขอื่นๆ 

- รายการทวัรส์ามารถปรบัเปล่ียนการเดินทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบริษัทจะ

ยงัคงรกัษาผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส่ิงส าคญั 

- ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่

มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์ หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์ จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลง

ร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

- ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนั

มิใช่การท่องเท่ียว  

- ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุ

ต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์นหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ น

ทางตรงหรือทางออ้ม  

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน เมื่อ

ท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีได้

ระบุไวท้ั้งหมดแลว้  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

- มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั 

- อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้ นราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการ

ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัขึ้ นในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- ถา้กรุป๊ท่ีท่านจองทวัรไ์ว ้ ไมส่ามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้ หรือสายการ

บินแจง้ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน แต่ทางบริษัทจะขอหกัเงินค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  เช่น ค่าธรรมเนียม

ในการยืนขอวีซ่าของประเทศท่ีท่านจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยื่นขอวีซ่า) 
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- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการ

ล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจา้หนา้ท่ีน้ันๆ ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวตามรายการทวัร ์ ผู้

เดินทางไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และ

ค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- บริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆ

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนท าให้

ท่านไมส่ามารถเดินทางต่อไปได ้ คณะทวัรท่์านอ่ืนๆ รวมถึงไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้ จ าเป็นตอ้งออก

เดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้ แต่ทางตวัแทนบริษัทฯจะท าหนา้ท่ีประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือ

ท่านเป็นระยะ ๆ 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุป๊) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหนา้ตัว๋เท่าน้ัน จึงไมส่ามารถ

ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษัทไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้น้ัน ไมส่ามารถยกเลิกหรือ

เปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้ (ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้ เมื่อท่านตอ้งการ

เปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้ นอยูก่บัสาย

การบินเท่าน้ัน) 

- บริษัทฯท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ

สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไมร่บัผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหวา่งการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการ

ใดๆ ไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม ่ เดินทางกลบัพรอ้ม

คณะทวัร ์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไมไ่ดใ้ช ้ ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินไดค้่าบริการท่ี ท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการ

ช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับริษัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงัน้ันหากท่านมีเหตุอนั

ใดท่ีท าใหท่้านไมไ่ดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการ ท่ีระบุไว ้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

เปล่ียนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภยั 

รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 
 



ITA-MONO8D-W5 

#ทวัรยุ์โปรดีดี 

  

หลกัฐานการท าวีซ่า  อิตาลี 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

 

2. รูปถ่ายสีฉากหลงัขาว (อายุไมเ่กิน 6 เดือน)  

ขนาด กวา้ง 35 มิลลิเมตร x สูง 45 มิลลิเมตร  จ านวน…...2…รูป 

 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  โดยถ่ายส าเนาหนา้-หลงั…2…ชุด  (กรณีเป็นเด็กใหใ้ชสู้ติบตัร) 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น......2...ชุด  **พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ** 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส…2…ชุด  (ในกรณีแต่งงานแลว้) **พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ** 

6. ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงช่ือ, นามสกุล…2…ชุด  (ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล)  **พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ** 

7. จดหมายรบัรองสถานการณท์ างานจากสถานท่ีท างาน หรือหน่วยงานท่ีท่านรบัจา้งอยู่…2…ชุด (ระบุวนัเขา้ท างาน 

ต าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาท่ีจะไปเท่ียว .... เป็นภาษาองักฤษ) 

8. จดหมายรบัรองจากสถาบนัการศึกษา…2…ชุด เป็นภาษาองักฤษ(กรณีเป็นนักเรียน-นักศึกษา) 

9. ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณาถ่ายส าเนาหนังสือจดทะเบียนการคา้ (คดัมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจด

ทะเบียนพาณิชย ์(ขอความกรุณาลงตราประทบัของบริษัทดว้ย) อยา่งละ…2….ชุด  **พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ** 

10. หลกัฐานดา้นการเงิน : ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝาก หรือ Statement (บญัชีออมทรพัยเ์ท่าน้ัน) ยอ้นหลงั UPDATE ไม่

เกิน 7 วนั นับจากวนัยื่น อยา่งน้อย 4 เดือน)  จ านวน…2…ชุด   

หมายเหตุ 

กรณีผูเ้ยาว ์(อายุต า่กวา่ 18 ปี) เดินทางโดยไม่มีบิดาและมารดาไปดว้ย หรือผูเ้ยาวเ์ดินทางโดยมีบิดาไป แต่ไมม่ี มารดาไป 

หรือในทางกลบักนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง บิดาหรือมารดาตอ้งไปด าเนินการท าหนังสือยินยอม จากส านักงานเขตในทอ้งถ่ินท่ีมี

ภูมิล าเนาอาศยัอยู ่เพ่ือท าหนังสือยินยอมประกอบการยื่นวีซ่า 

**โดยเอกสารตอ้งระบุว่า “อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใคร และระบุความสมัพนัธว์า่เป็นอะไรกนัอย่างชดัเจน** 

ศูนยร์บัยืน่วีซ่า VFS อิตาลี อาค ารจามจุรสีแควร ์ชั้น 4 หอ้ง 404 


