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SPECIAL ITALY 11 DAYS (TG) 

อิตาลี  
(อุทยานโดโลไมท์ – ทัสคาน ี- ซานมาริโน –ชิงเคว์ เตเร่) 

11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG)  (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร>์> เสน้ทางพิเศษแสนสวย ท่ีหา้มพลาด 
>> อุทยานแหง่ชาติ Dolomites สวยสุดๆ และไดร้บั (Unesco)   สวยมากหา้มพลาด !! 

>> ชมหมู่บา้น Val di Funes หมู่บา้นมรดกโลกสุดสวยของอุทยานโดโลไมต ์สวยมากหา้มพลาด !! 

>> ชมป้อมปราการกูไอตา (Guaita Tower) ป้อมปราการท่ีตัง้อยูบ่นยอดเขาสูงสุดแหง่เมืองซานมาริโน 

>> ชมเมือง Lucca เมืองโบราณเล็กๆท่ีมีประวัติศาสตรก์ว่า 1,000 ปี 

>> ชมหมู่บา้นโบราณ  Civita di Bagnregio อายเุก่าแก่กว่า 2,000ปี (Unseen) สวยมากหา้มพลาด !!  

>> ชมหมู่บา้น Cinque Terre หมู่บา้นริมหนา้ผา ที่สวยที่สุดในโลก (Unesco)  

>> หมู่บา้น  San Gimignano หมู่บา้นที่ไดร้บัการยอมรบัว่าสวยที่สุดในทสัคานี (Unesco) 

>> เมืองเก่า Siena  โบราณแหง่แควน้ทสัคานี  สไตลอิ์ตาลี ไดร้บั (Unesco) 

>> ชมเมือง Sirmione เมืองสวยรมิทะเลสาบกราดา้   

>> ชมเมือง Milan  เมืองแหง่แฟชัน่ของโลก 

>> ชอ้ปป้ิง The Mall Outlet Luxury 

 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว          

พิเศษเมนู 

ซีฟู๊ด / สปาเก็ตตี้  / พิซซ่า /สเตก็ / ไวน ์  

  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

30 เมษำยน – 10 พฤษภำคม 2563 
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รำยละเอียดกำรเดินทำง 
วันแรก (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ  านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่สอง (2) กรุงโรม (อิตำลี) - Civita di Bagnoregio  - ซำนมำริโน  
00.20 น.  ออกเดนิทำงสู่กรุงโรม (Rome)โดยเที่ยวบนิที่ TG 944  
06.50 น. เดินทำงถึงทำงอำกำศนำนำชำตฟูิมชิิโน่ กรุงโรม ประเทศอติำล ี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

แลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น ซิวติำ ดิ แบนอริจโิอ ( Civita di Bagnoregio) (Unseen)  (ระยะทาง 
125 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. 45 นาที) หมู่บา้นเลก็ๆ บนเนินเขาในแควน้ลาซิโอ ใกล้ๆ กรุงโรม มีการตั้งถ่ินฐานมา
ตั้งแต่ 2,500 ปี ภายในมีบา้นเรือนท่ีท าจากหินอายหุลายร้อยปี มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ไดรั้บการยอมรับว่าคือ 
เพชรเมด็งามแห่งแควน้ลาซิโอ มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 100 คนเท่านั้น ยิง่ในฤดูหนาวจะมีประชากรอาศยั
อยูไ่ม่ถึง 20 คน น าท่านเดินชมเมือง เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  *** หมายเหตุ ทางเดินข้ึนหมู่บา้นเป็น
สะพานยาว และลาดชนั ระยะทางประมาณ 700 เมตร ไม่แนะน าใหท่้านท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัขา หวัเข่า เดินข้ึน 
หรือผูสู้งอาย ุหรือวิลแชร์ **  จากนั้นไดเ้วลาท่ีนดัหมายน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่าง  

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  

น าท่านเดินทางสู่ ซำนมำรีโน (San Marino) (ระยะทาง 240 กม. ใชเ้วลา 3 ชม. 15 นาที) มีช่ือเต็มๆ 
ว่า สำธำรณรัฐซำนมำรีโน แต่ก็ไดรั้บการเรียกขานในอีกช่ือหน่ึงว่า สาธารณรัฐอนัสงบสุขยิง่ซานมารีโน เป็นรัฐ
อิสระของประเทศอิตาลีท่ีมีอายยุาวนานกว่า 1,700 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณเทือกเขาแอเพนไนน์ ลอ้มรอบไปดว้ย แควน้
เอมีเลียโรมาญา และแควน้มาร์เก ของอิตาลี ท าใหซ้านมารีโน ไม่มีทางออกสู่ทะเล และเป็นรัฐอิสระท่ีมีขนาด
เลก็มากท่ีสุดของโลกเป็นอนัดบัท่ี 3 รองจากโมนาโก และนครรัฐวาติกนั   

ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอาหารเมืองพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั  GRAND HOTEL SAN MARINO หรือระดบัเทียบเท่ำ 4 ดำว 
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วันที่สำม (3)   ซำนมำรีโน - เซียน่ำ  
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปรำกำรกูไอตำ (Guaita Tower) เป็นป้อมปราการท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาสูงสุดแห่งเมืองซาน
มาริโน เป็นมนตเ์สน่ห์ของสถาปัตยกรรมโรมนั สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของดา้นล่างไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ท่ีน่ีในสมยัอดีตเคยเป็นฐานทพัท่ีส าคญั มกี  าแพงขนาดใหญ่ลอ้มรอบป้อมปราการ ส่วนกลางของหอคอย
แห่งน้ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 11 และเปล่ียนรูปแบบในเวลาต่อมา หอคอยแห่งน้ีมีบทบาทส าคญัในช่วง ค.ศ. 
1600 โดยช่วยป้องกนัซานมารีโนในระหว่างสงครามท่ีต่อสู่กบัตระกูลมาลาเตสตาแห่งเมืองริมินิ น าท่านชม 
มหำวหิำรนักบุญมำรีโน (Basilica of San Marino ) โบสถท่ี์ไดรั้บการนบัถือมากท่ีสุดของซานมารีโน มีหนา้
อาคารสไตลนี์โอคลาสสิกท่ีเด่นสะดุดตา และจดัเก็บอฐิัของบิดาผูก่้อตั้งประเทศ มหาวิหารซานมารีโนเป็น
โบสถท่ี์มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และศาสนามากท่ีสุดแห่งหน่ึงของซานมารีโน ชมผลงานช้ินเอกทาง
สถาปัตยกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นพรสวรรคข์องสถาปนิกชาวเมืองโบโลญญา อนัโตนิโอ แซร์รา มหาวิหารซานมารี
โนมีอายยุอ้นไดถึ้ง ค.ศ. 1825 และใชเ้วลา 13 ปีในการก่อสร้าง โดยตั้งอยูใ่นบริเวณของโบสถโ์บราณสมยั
ศตวรรษท่ี 5 ลกัษณะภายนอกของโบสถไ์ดรั้บอิทธิพลอยา่งสูงจากลกัษณะสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิก เสาคอ
รินเทียนแปดตน้ท่ีโดดเด่นเป็นสง่าท่ีหนา้มุข ท าใหเ้กิดภาพของวิหารโบราณ มองข้ึนไปบนเสาตรงค าจารึกภาษา
ละตินท่ีเขียนว่า Divo. Marino. Patrono. Et Libertatis. Avctori. Sen. PQ. ซ่ึงแปลว่านกับุญมารินุส บิดาของ
ประเทศ ผูน้  าอิสรภาพมาสู่วุฒิสภาและประชาชน ชมจตุัรัสเสรีภำพ (Piazza della Libertà) สมัผสักบัเสน่ห์ท่ี
เชิญชวนของร้านกาแฟในเมืองไดท่ี้น่ี ชม ปำลำซโซปุบบลโิก (Palazzo Pubblico) ซ่ึงเป็นศาลากลางของเมือง 
ตั้งอยูท่างดา้นเหนือของจตุัรัส อาคารหลงัน้ีสร้างในปลายช่วง ค.ศ. 1900 โดยสถาปนิกจากกรุงโรม ฟรานเชสโก 
อซัซูรี โดยจ าลองลกัษณะท่ีภูมิฐานของอาคารอิตาเลียนสมยัศตวรรษท่ี 13 และ 14 สงัเกตช่องโคง้แบบโกธิก 
ปราการบนดาดฟ้าและหอนาฬิกา ซ่ึงประดบัดว้ยภาพโมเสกของนกับุญอกาตา ลีโอ และกวีรีโน 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เซียน่ำ (SIENA) (ระยะทาง 190 กม. ใชเ้วลา 2 ชม. 20 นาที ) หรือเมืองซีเอนา 

เมืองใหญ่อนัดบั 2 ในแควน้ทสัคานี น าท่านชมเมือง เซียน่ำ (SIENA) หรือเมืองซีเอนา เมืองใหญ่อนัดบั 2 ใน
แควน้ทสัคานี ถือเป็นเมืองในยคุกลางท่ีถือว่าเป็นเมืองคู่แข่งของเมืองฟลอเรนซ ์เมืองเซียน่ายงัไดรั้บการยอม
การประกาศเป็นเมืองมรดกโลก (Unesco) อีกดว้ย เน่ืองจากความเก่าแก่และความสวยงามและการอนุรักษไ์ว ้
อยา่งดีของชาวเมืองเซียน่า จากนั้นน าท่านเดินเขา้สู่จตุรัส เดล คมัโป (Piazza del Campo) เป็นจตุรัสใจกลาง
เมืองท่ีบ่งบอกประวติัศาสตร์ ของเมืองเซียน่าไดเ้ป็นอยา่งดี และไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในจตุรัสท่ีสมบูรณ์
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ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัๆ จ  านวนมาก น าท่านเขา้ ชมมหาวิหารเมืองเซียน่า 
(Duomo di Siena) มหาวิหารประจ าเมืองเซียน่า ท่ีถุกสร้างข้ึนในปี 1200  ดว้ยสไตลก์อธิคและเรเนซองส์ ท่ี
ประดบัประดาตกแต่งอยา่งวิจิตรอลงัการและสวยงามมาก โดยเฉพาะดา้นในของตวัวิหารท่ีบอกเล่าเร่ืองราว
ต่างๆเก่ียวบกบัเมืองเซียน่าไวไ้ดอ้ยา่งสวยงามและเป็นโบสถ ์1 ใน 5 โบสถท่ี์สวยท่ีสุดในประเทศอิตาล อีกดว้ย 
จากนั้นชมเมืองเก่าเซียน่า (SIENA OLD TOWN) ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้น
ปี 1995 (UNESCO) ชมความเป็นเมืองเก่าสมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการหรือยคุเรอเนสซองส์ เต็มไปดว้ยอาคารต่างๆ 
โบสถ ์และพิพิธภณัฑ ์และสมัผสับรรยากาศของประวติัศาสตร์และร้านคา้มากมาย เซียน่าเป็นเมืองคู่แข่งของ
ฟลอเรนซใ์นเร่ืองของศิลปะและสถาปัตยกรรม (หมำยเหตุ : กำรเปิด-ปิดให้เข้ำชมโบสถ์ หำกกรณมีกีำร
ประกอบพธิีส ำคญัไม่อนุญำตใิห้เข้ำชมด้ำนในโบสถ์ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ถ่ำยรูปด้ำนนอกเท่ำนั้น)   

 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั ปาลาซโซ พบับลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวงัท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 
1297 เพื่อใชเ้ป็นท่ีท างานของรัฐบาลเมืองเซียน่า โดยดา้นขา้งมีหอระฆงัมานเจีย หรือ ทอร์เร เดล มานเกีย (Torre 
del Mangia) หอระฆงัท่ีเก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1338 ซ่ึงสมยันั้นถือว่าเป็นส่ิงก็สร้างสูงท่ีสุดในอิตาลี  
จากนั้นใหท่้านอิสระเดินถ่ายรูปหรือเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองของท่ีระลึกตามอธัยาศยั    

ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอาหารเมืองพ้ืนเมือง  
ที่พกั          FOUR POINTS BY SHERATON HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว  

หมายเหตุ : โรงแรมในเมืองเซียน่ามีจ  ากดั หากเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไปนอนเมืองขา้งเคียง  

วันที่ส่ี (4)   เซียน่ำ - ซำน จิมิยำโน – ปิซ่ำ 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซำน จมิิยำโน (SAN GIMIGNANO) (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลา 45 นาที ) เมือง
เลก็ๆ ท่ีมี ทิวทศัน์งดงามท่ีสุดในแควน้ทสัคานี ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมืองโบราณ เป็นเมือง
แห่งสุดยอดสถาปัตยกรรมของยคุกลาง โดยเฉพาะหอคอยสูงตระหง่าน 14 หอ ท่ีสามารถมองเห็นไดแ้มอ้ยูห่่าง
จากตวัเมืองหลายกิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในอิตาล่ีท่ีสามารถอนุรักษส่ิ์งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมยคุกลางไว้
ไดอ้ยา่งครบถว้นจนไดรั้บการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกโดยองคก์ร (UNESCO)  น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์
ประจ าเมือง (SAN GIMIGNANO DUOMO) โบสถห์ลกัประจ าเมืองตั้งอยูใ่นจตุัรัสดูโอโม (PIAZZA DEL 
DUOMO) ภายในมีการตกแต่งแบบโรมาเนสก ์และมีภาพเฟรสโกตกแต่งก าแพงภายในโบสถท่ี์เป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัศาสนา ชมภายนอกพระราชวงัโปโปโล (POPOLO PALACE) อดีตเป็นท่ีตั้งของศาสนา คริสตนิ์กาย
โรมนัคาทอลิก ทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86 เมตร น ้ าหนกัรวม 14,500 ตนั มีบนัได 293 
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ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉากประมาณ 3.9 เมตร ชม La Rocca ป้อมโบราณสมยัศตวรรษ
ท่ี 14    

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่ำ (PISA) (ระยะทาง 75 กม. ใชเ้วลา 1.15 ชม. ) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกในยคุกลางอีก น าท่านชม หอเอนเมืองปิซ่ำ (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอระฆงัสูงใหญ่
ของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต (55.86 
เมตร) น ้ าหนกัรวม 14,500 ตนัโดยประมาณ มีบนัได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉาก 
3.9 เมตร ซ่ึงตั้งอยูท่ี่จตุัรัส Piazza del Duomo เมืองปิซา เน่ืองดว้ยความโดดเด่นของการเอนเอียงของหอเอนปิซ่า
อนัเป็นเอกลกัษณ์จึงท าใหใ้นปี ค.ศ. 1987  หอเอนปิซ่ำได้ถูกประกำศให้เป็นมรดกโลก โดยนบัรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของ Piazza dei Miracoli นอกจากนั้นแลว้หอเอนปิซ่ำยงัถูกจดัให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ขอโลกในยคุกลางอีก
ดว้ย  ความน่าสนใจอีกอยา่งของหอเอนปิซาแห่งน้ีคือการมาตามรอยกาลิเลโอ นกัวิทยาศาสตร์ช่ือดงัของ
โลก  เน่ืองจากหอระฆงัแห่งน้ีนั้นเคยเป็นสถานท่ีท่ีกาลิเลโอใชใ้นการทดสอบเร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก ซ่ึงใน
ขณะนั้นเขาเรียนอยูท่ี่มหาลยัปิซา โดยการทดลองนั้นท าโดยการใชลู้กบอล 2 ลูกท่ีมีน ้ าหนกัไม่เท่ากนัท้ิงลงมา
เพือ่พิสูจน์สมมุติฐานเก่ียวกบัแรงโนม้ถ่วงของโลก ซ่ึงบอล 2 ลูกนั้นก็ไดต้กลงถึงพ้ืนพร้อมกนัตามท่ีกาลิเลโอ
คาดการณ์ไวน้ัน่เอง 

  
ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี  
ที่พกั        ALLEGROITALIA PISA TOWER PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว (พกั 2 คืน) 
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วันทีห้ำ (5) ปิซ่ำ - ลำ สเปเซีย – น่ังรถไฟชมหมู่บ้ำน ชิงเกว่ แตร์เร – ลำ สเปเซีย - ปิซ่ำ 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นเดินทางสู่เมือง ลำ สเปเซีย (La Spezia ) (ระยะทาง 75 กม. ใชเ้วลา 1ชม. ) เมืองท่าท่ีเป็นประตูสู่ 5 
หมู่บา้นริมทะเลท่ีสวยท่ีสุดในโลก  จากนั้นน าท่านนัง่รถไฟ สู่ เมืองชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บา้น
เลก็ๆท่ีตั้งอยูบ่น ชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า หา้ดินแดน(FIVE LANDS) 
ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่งไดแ้ก่ VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. 
MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งหา้หมู่บา้นน้ีมีหุบเขาลอ้มรอบประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน
แห่งชาติฯ และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกด้ว้ย (UNESCO)  น าท่านชมหมู่บา้น 
RIOMAGGIORE ,VERNAZZA ,MANAROL คือ 3 หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดใน 5 หมู่บา้น   

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
  จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั  
ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั          ALLEGROITALIA PISA TOWER PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว  

วันที่หก (6) ปิซ่ำ - ลุคคำ - The Mall Outlet Luxury - เมสเตร้ 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ลุคกำ (Lucca)  (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลา 30 นาที)  เมืองโบราณเลก็ๆท่ีมี
ประวติัศาสตร์กว่า 1,000ปี โดยมีก  าแพงเมืองโอบรอบท่ีสร้างข้ึนอายกุว่า 400 ปี เพื่อป้องกนัขา้ศึกเขา้มาลุกลาน 
ท่านจะไดส้มัผสัมนตเ์สน่ห์แห่งเมืองลุคกาเมืองเลก็ๆ ท่ีแสนอบอุ่นแต่ยงัคงความสมบูรณ์ของยคุกลางไวอ้ยา่ง
สมบูรณ์ น าท่านชม โบสถ์ ซำน มเิคเล่ (San Michele in Foro) โบสถเ์ก่าแก่อายกุว่าร้อยปี ท่ีสร้างดว้ยหินสีเทา 
เขียว ชมพู ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั รังสรรคผ์ลงานโดยศิลปินผูย้ิง่ใหญ่ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึงช่วงตน้
ศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ ปุชชิน่ี (Giacomo Puccini) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ THE MALL 
OUTLET LUXURY  (ระยะทาง 110 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที)  เอาทเ์ลตจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมราคาถูก 
ถือเป็น outlet ดีอนัดบัตน้ๆ ของยโุรป มีแบรนดเ์นมหลากหลายยีห่อ้ใหท่้านไดเ้ลือก  อาทิ เช่น GUCCI , 
PRADA ,BOTTEGA VENETA , BURBERRY, VALENTINO, VERSACE , TOD’S  เป็นตน้  

กลำงวนั  ทำงบริษัทคืนท่ำน 30 Eur  ให้ท่ำนเลือกรับประทำนอำหำรตำมอธัยำศัย   
  อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลานดัหมาย จากนั้นไดเ้วลาเดินทางสู่ออกสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

แควน้เวเนโต ้สู่เมืองเมสเตร้ (Mestre) (ระยะทาง 240 กม. ใชเ้วลา 3 ชม. ) 

 
ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 
ที่พกั  NH VENEZIA LAGUNA PALACE HOTEL MESTRE  หรือระดบัเทยีบเท่ำ  4 ดำว 

วันทีเ่จ็ด (7)    เมสเตร้ -  อุทยำนโดโลไมท์ – ทะเลสำบมิซูลิน่ำ - คอร์ติน่ำ  ดอมปำสโซ่ -  Ra Gusela  
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติในเขตเทือกเขา โดโลไมท์ ( Dolomites ) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคนไทยรู้จกั

นอ้ยมาก แต่ความสวยงามของโดโลโมทเ์ป็นท่ีเล่ืองล่ือซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ท่ีองคก์ร
ยเูนสโกรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ  (Unesco) โดโลไมทเ์ป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ ท่ีพาด
ผา่นตอนเหนือของของประเทศอิตาลี หรืออิตาเล่ียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมทม์ียอดเขาท่ีมีลกัษณะประหลาด
เป็นกรวยสูงตระหง่าน ยอดแหลมชนัราวซ่ีฟันเล่ือยหรือฟันปลาไม่เหมือนยอดเขาอ่ืนใด ภูมิประเทศน่า
มหศัจรรยแ์ห่งน้ีเม่ือกว่า 500 ลา้นปี เคยเป็นแนวปะการังใตท้อ้งทะเลมาก่อน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีตั้ง

ทะเลสำบ มิซูลิน่ำ (MISURINA LAKE) ทะเลสาบท่ีหลบซ่อนตวัในหุบเขา ท่ีถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัอีกแห่งในโดโลไมท ์ น าท่านเดินเล่นชมววิทะเลสาบเก็บภาพสุดความประทบัใจ  
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กลำงวนั        รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เสน้ทาง Passo di Giau เพื่อน าท่านถ่ายรูปกบั Ra Gusela  ภูเขำรูปทรงพรีะมิด 
เหนือทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ระยะทาง 30 กม.ใชเ้วลา 30 นาที )  

 
น าท่านเดินทางสู่เมือง คอร์ตน่ิำ ดอมปำสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO)  (ระยะทาง 15 กม.ใชเ้วลา 20 
นาที ) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีอยูใ่นอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท ์(DOLOMITE) คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ สกีรี
สอร์ท BEST OF THE ALPS เพียงแห่งเดียวของอิตาลีท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสุดใน
โลก เคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ 
เจมส์ บอนด ์007 ตอน FOR YOUR EYE ONLY เมืองน้ีอยูสู่งจากน ้ าทะเล 1,219 เมตร ไดรั้บการขนานนามว่า
เป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท ์เป็นสถานท่ีตากอากาศตลอดปีของชนชั้นสูงและบรรดาหนุ่มสาว ท่ีไมไ่ดม้า
เพียงเพ่ือเล่นสกีเท่านั้น แต่ในหนา้ร้อนมกันิยมท่องเท่ียวแบบ HIKING ปีนเขาชมทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียง อิสระให้
ท่านเดินเล่นชมเมืองเลือกซ้ือของท่ีระลึก 
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ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
ที่พกั         BOUTIQUE VILLA BLU CORTINA D’AMPEZZO หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 

วันทีแ่ปด (8)   คอร์ติน่ำ – ทะเลสำบเบรียส -  วำลด์ เด ฟุเน่ - ออร์ติเซ่ 
กลำงวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบเบรียส ( Lake Braies ) หรือ (Pragser Wildsee) (ระยะทาง 60 กม.ใช้
เวลา 1 ชม. )  ทะเลสาบท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าไข่มุกแห่งโดโลไมต ์ตั้งอยูใ่นหุบเขาโดโลไมต ์และยงัไดเ้ป็นส่วนหน่ึงใน 
มรดกโลก (Unseco) อีกดว้ย ดว้ยความโดดเด่นของสีน ้ าเขียวมรกตและมีความใสมาก บวกกบัธรรมชาติรอบๆ 
ทั้งทิวตน้สนและทิวภูเขาของเทือกเขาโดโลไมต ์ ท าใหท้ะเลสาบแห่งน้ีงดงามยิง่นกั ใหท่้านอิสระถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ชุมชน Val di funes หรือ Villnöß ชุมชนเลก็ๆทางภาคตะวนัตกของอุทยานโดโลไมต ์ 
ประกอบไปดว้ยหมู่บา้นเลก็ๆ 6 หมู่บา้น โดยมีช่ือเสียงจากการมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยท่ีในเขต South Tyrol อิสระให้
ท่านเก็บภาพความประทบัใจ 

กลำงวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเก็บภาพความประทบัใจของหมุ่บา้น Val di Funnes  น าท่าถ่ายรุปกบัโบสถ ์San Giovanni 
โบสถเ์ลก็ๆ ลอ้มรอบไปดว้ยตน้สนและ ยอดเขาแหลมของเทือกเขาโดโลไมต ์ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีใน
โดโลไมตท่ี์ถูกถ่ายภาพเป็นอนัดบัตน้ๆ เลยท่ีเดียว  
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จากนั้นน าท่านเก็บภาพความประทบัใจอีกนึงสถานท่ี  ณ โบสถ์ Santa Maddalena  โบสถท่ี์ถือเป็นสถานท่ี
ไฮไลตท์ท่ีถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดในอุทยานโดโลไมต ์(การเดินข้ึนไปเก็บภาพความประทบัใจน้ี ท่านจะตอ้งเดินข้ึน
เนินประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อไปเก็บภาพ)  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่เมือง ออร์ติเซ่ (Ortisei)  เมืองแห่งศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวในแถบอุทยาน
โดโลไมท ์(ระยะทาง 30 กม.ใชเ้วลา 40 นาที ) ท่ีอยูใ่นหุบเขา มีเทือกเขาลอ้มรอบสวยงามยิง่นกั 

ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือรrะดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

หมายเหตุ : โรงแรมออร์ติเซ่ มีจ  านวนจ ากดั หากเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วันทีเ่ก้ำ (9)   ออร์ติเซ่ - ซิร์มิโอเน่ - มิลำน - ดูโอโม่ - ช้อปป้ิง 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ซิร์มิโอเน่ (Sirmione) (ระยะทาง  190  กม.ใชเ้วลา 2 ชม. 30 นาที ) เป็นเมือง 

Unseen  ของอติำล ีเป็นเมืองเก่าแก่ มีอายมุากกว่า 2,000 ปี เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือว่าสวยงามและไดรั้บความนิยม

จากนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมยืน่เขา้ไปในทะเลสาบการ์ดา้ (Garda Lake) 

จากนั้นน าท่านล่องเรือทะเลสำบกำร์ด้ำ ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์ ของทะเลสาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ า

จืด ท่ีเกิดจากน ้ าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันั้นซีร์มิโอเน่จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น และ

ถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเลก็ๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี นอกจากซีร์มิโอเน่ จะมี
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ช่ือเสียงเร่ืองซากปรักหกัพงัตั้งแต่สมยัยคุโรมนั ส่ิงหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงไม่แพก้นัคือน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีผดุข้ึนมา

จากใตท้ะเลสาบ ถูกคน้พบโดยชาวโรมนัตั้งแต่เม่ือ 2,000 ปีท่ีผา่นมา เช่ือกนัว่าเป็นน ้ าพุร้อนท่ีมีอุณหูมิถึง 69 

องศาเซลเซียสและอุดมไปดว้ยแร่ธาตุก  ามะถนั ซ่ึงเป็นแร่ธาตุท่ีส าคญัในการใชรั้กษาโรคของชาวโรมนัใน 

  สมยันั้น  

กลำงวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง มิลำน (MILAN) (ระยะทาง  145  กม.ใชเ้วลา 2 ชม. )  เมืองส าคญัในภาคเหนือ
ของประเทศอิตาลี ตั้งอยูใ่นแควน้ท่ีราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดั
ใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม น าท่านเดินทางเขา้สู่ลานจตุรัส

บริเวณ มหำวหิำรแห่งมิลำนหรือมลิำนดูโอโม (DUOMO) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมืองซ่ึงมีขนาด
ใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใชเ้วลาสร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบนัเป็นโบสถ์
แคธอลลิ์กท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อนัดบั 4 ของโลก สูง 157 เมตรกวา้ง 92 เมตรเร่ิม
สร้างในปีค.ศ. 1386 ใชเ้วลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปีชมความงดงามยอดปราสาทท่ีมีปลายยอดแหลมกว่า 135 
ยอด อสิระให้ท่ำนเดนิเล่นชมเมือง หรือว่ำเลือกซ้ือสินค้ำแบรนด์เนม  สินค้ำพ้ืนเมือง หรือของที่ระลกึต่ำงๆ ตำม
อธัยำศัย  

 
ค ำ่                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พกั          DOUBLE TREE BY HILTON MILAN HOTEL หรือระดับเทยีบเท่ำ  4 ดำว  

วันที่สิบ (10)  มิลำน - สนำมบิน   
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

ใหทุ้กท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อท าการ
เช็คอินและท า   TAX REFUND 

13.55 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG941 

วันทีสิ่บเอ็ด (11)     สนำมบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณที่ใช้บริกำรของเรำ และหวงัว่ำจะมโีอกำสรับใช้ท่ำนในคร้ังต่อไป *** 
                                      ************************************************ 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต ่ากว่า 12 

ปี 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า  7 

ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

30 เมษำยน – 10 พฤษภำคม 2563  112,900 112,900 107,900 102,900 22,000 

 

** รำคำน้ีเป็นรำคำทัวร์ต้ังแต่  15 ท่ำนขึ้นไป ** 

** หำกต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม หรือทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ดก็อายุมากกว่า 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า 

** ท่ำนใดที่จะออกต๋ัวภำยในประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทัวร์ก่อน มิเช่นน้ันทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว** 
** รำคำอำจมีปรับขึ้น-ลง ตำมรำคำน ้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบินประกำศปรับ  

และที่มีเอกสำรยืนยนัเท่ำน้ัน / ต๋ัวกรุ๊ป เม่ือออกต๋ัวแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 
อตัรำนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่ำน / วนั  
9. พนักงงำนยกกระเป๋ำโรงแรมที่พกั 
10. น ำ้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่ำน 
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อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

 
กำรจองและกำรช ำระ  

a. กรุณำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วนั  นับวนัจำกวนัจอง 
b. จำกวนัจองและช ำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทำง 14 วนั 
c. กรุณำจดัเตรียมเอกสำรและหนังสือเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วนั   

หมำยเหตุ 
*** กรณวีซ่ีำยงัไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่ำทัวร์ทั้งหมดก่อนตำมก ำหนด 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน แต่หำกวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดกต็ำม  
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทัวร์ให้ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช่จ่ำยที่เกดิขึน้จริงเท่ำนั้น 

*** หำกท่ำนจองและส่งเอกสำรในกำรท ำวซ่ีำเข้ำประเทศล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำรกำรบิน  
และผลของวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำมดัทั้งหมด 
 

 
กำรยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้ำงต้น *** 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ หากตอ้งการเลอืนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่น

ต่างของสายการบิน และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจดัท่ีน่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิท มาสามรถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 
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◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นเอกสิทธ์ิของสถำนฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ  านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้กบ็ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่ำน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ำน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืนให้กับท่ำน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเกบ็ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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