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TOUR HIGHLIGHTS 

• เมอืงเบลลาจโิอ ้
• เมอืงโคโม่ 
• เมอืงคอรต์น่ิา 
• เมอืงเวนิส 
• เมอืงโมเดน่า  
• เมอืงฟลอเรนซ ์
• เซอรร์าวลัเล่ เอา้เลท 

• เมอืงแบรก์าโม่ 
• เมอืงโบลซาโน่ 
• แอลป์ เด ซูซี่ 
• เมอืงปาโดว่า 
• พพิธิภณัฑร์ถเฟอรร์ารี่ 
• ชงิเคว เตเร ่
• เมอืงมลิาน 

SPECIAL! 

• พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อร่อยกบัอาหารพืน้เมอืง ไทย และ
จนีตลอดการเดนิทาง 

• น ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด 

 
 

                                
5 - 14 เม.ย. 66 
(สงกรานต)์ 

1 - 10 พ.ค. 66 
(วนัแรงงาน) 

8-17 ม.ิย. 66 

12-21 ต.ค. 66 

 

ตารางการเดินทาง 

149,900.- (รวมค่าวซี่า) 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร 

โรงแกรมท่ีพกั 
B L D 

1 
• กรุงเทพ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคาน์เตอรส์ายการบนิลุฟแทนซ่า (LH) เทีย่วบนิ LH773  

  
 

  

2 
• เมอืงเบลลาจโิอ้ 
• เมอืงโคโม ่

 ✓ ✓ 
Hotel Barchetta **** 

 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่1) 

3 
• เมอืงแบรก์าโม่ 
• เมอืงโบลซาโน่ ✓ ✓ ✓ 

Hotel Four Point Bolzano  **** 
 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่2) 

4 
•  เมอืงออรต์เิซ ่
• แอลป์ ด ิซูซี ่
• เมอืงคอรต์น่ิา 

✓ ✓ ✓ 
Hotel Ambra Cortina **** 

 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่3) 

5 
• เมอืงเวนิส 
• เมอืงปาโดว่า ✓ ✓ ✓ 

NH Padua  **** หรอืเทยีบเท่า 
 (พกัคา้งคนืที ่4) 

6 
• เมอืงโมเดน่า 
• พพิธิภณัฑร์ถเฟอรร์ารี ่
• เมอืงฟลอเรนซ ์

✓ ✓ ✓ 
Star Hotel Tuscany  

 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่5) 

7 
• เมอืงลา สเปเซยี 
• ชงิเคว เตเร่ 
• เมอืงเจนัว 

✓ ✓ ✓ 
NH Genova 

**** หรอืเทยีบเท่า 
(พกัคา้งคนืที ่6) 

8 
• เซอรร์าวลัเล่ เอา้เลท 
• เมอืงมลิาน ✓ ✓ ✓ 

NH Milano Collection 
**** หรอืเทยีบเท่า 
(พกัคา้งคนืที ่7) 

9 
• เมอืงมลิาน 
• สนามบนิมลัเปนซ่า ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ เทีย่วบนิที ่OS510 OS15  ✓    

10 • กรุงเทพฯ     
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Day 1 : กรงุเทพ 

19.30 น. พบเจา้หน้าทีแ่ละมคัคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรส์ายการบินลุฟแทนซ่า (LH) 
แถว G ประตูทางเขา้ที ่4 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภมิู 

23.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมวินิค ประเทศเยอรมนัดว้ยเทีย่วบนิ LH773 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.45 ชัว่โมง)  ทางสาย
การบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหว่างเทีย่วบนิสูเ่มอืงมวินิค 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 1 
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Day 2 : มิวนิค - มิลาน - เบลลาจิโอ - โคโม่ 
05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิเมอืงมวินิค ประเทศเยอรมนั และน าท่านเขา้สูพ่ธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาลดีว้ยเทีย่วบนิ LH1854 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.05 ชัว่โมง)  
11.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิมลัเพนซ่า เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเทรเมซโซ่ (Tremezzo) (ระยะทาง 78 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางตะวนัตกของทะเลสาบโคโม่ เพือ่น าท่านขึน้เรอืเฟอรร์ีไ่ปยงัเมืองเบลลาจิโอ (Bellagio) เมอืง
ทีต่ ัง้อยู่ปลายบนของทะเลสาบโคโม่ และระหว่างแขนของตวั Y คว ่าตามลกัษณะภูมปิระเทศของทะเลสาบโคโม่ 
จึงท าให้เมอืงแห่งนี้สามารถเห็นเทือกเขาแอลป์ที่ตัง้อยู่ทางทิศเนือ และทิวทศัน์ของทะเลสาบโคโมได้อย่าง
ชดัเจน จงึท าให้เมอืงแห่งนี้ถูกเรยีกว่า “ไข่มุกแห่งทะเลสาบโคโม่ (Pearl of the Lake)” น าท่านเดินเที่ยวชม
ถนนSalita Serbelloini ถนนอนัเป็นดงั Landmark ของเมอืงแห่งนี้ อนัมบี้านเรอืนสสีนัสดใส และทางเดนิที่
เป็นหนิ อนัเป็นเอกลกัษณ์  อสิระใหท้่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจ และเดนิเทีย่วชมตามอธัยาศยั  
 
 
  

 
 

DAY 2 
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Day 2 : มิวนิค - มิลาน - เบลลาจิโอ - โคโม่ 
 จากนัน้ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมืองโคโม่ (Como) เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมมาตัง้แต่สมยัโรมนัส าหรบัขุนนาง 

และชนชัน้สูง  และมชีื่อเดยีวกบัทะเลสาบโคโม่อนัสวยงาม ทะเลสาบแห่งนี้มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม ของ
ประเทศอติาล ีและมคีวามลกึมากกว่า 400 เมตร โดยมคีวามลกึเป็นอนัดบัที ่5 ของทวปียุโรป อสิระใหท้่านได้
เดนิเทีย่วชมเมอืง เพือ่เกบ็ความประทบัใจ   
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Barchetta Como **** หรือเที6776ยบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 1) --- 
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Day 3 : แบรก์าโม่ - โบลซาโน่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองแบรก์าโม่ (Bergamo) (ระยะทาง 54 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยว
บรรยากาศของความเป็นเมอืงยุคกลางที่มเีสน่ห์ รวมไปถงึประวตัศิาสตร์แห่งเสยีงเพลง การเต้นร าพื้นบ้าน            
ซึ่งผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายของศิลปะและประวัติศาสตร์ที่มีมาตัง้แต่สมัยโบราณ                           
น าท่านเดนิทางสู่ย่านจตัุรสัเก่า เปียสซ่า เวค็เคียร ์(Piazza Vecchia ,old square) ย่านใจกลางเมอืงเก่าที่
แวดล้อมไปด้วยเหล่าอาคารที่แสดงออกถงึการผสมผสานระหว่างสภาปัตยกรรมของยุคกลางและเรเนสซอง  
จากนัน้น าท่านชมมหาวิหารซานต้า มาเรีย มายอเร (Santa Maria Maggiore) มหาวหิารทีม่คีวามโดดเด่น
ทางดา้นสถาปัตยกรรม ทีถู่กก่อตัง้ขึน้ในปี 1137 หลงัจากนัน้ก็มกีารเพิม่เตมิหอระฆงัเขา้มาอกีในปี 1436 น า
ท่านถ่ายรปูกบั Cappella Colleoni อกีหนึ่งวหิารทีส่รา้งสไตลโ์รมาเนสก ์ 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 

 

 

DAY 3 
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Day 3 : แบรก์าโม่ - โบลซาโน่ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองโบลซาโน่ (Bolzano) (ระยะทาง 167 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของ
แควน้ทโิรลใต ้หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม “ประตูสูโ่ดโลไมท”์ เป็นเมอืงทีม่ทีศันียภาพอนัสวยงาม และเคยถูกโหวตให้
เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดของอิตาลีในปีค.ศ. 2014 น าท่านชม มหาวิหารโบลซาโน (Bolzano 
Duomo) มหาวหิารสไตล์โกธิก ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 – 15 ภายในมกีารตกแต่งผสมผสานกนั
ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ และบารอค จากนัน้อสิระให้ท่านไดเ้ดนิเที่ยวชมเมอืงและ เลอืกซื้อของฝาก
ตามอธัยาศยั   
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Four Point Bolzano **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 2) --- 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
อพัเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 65 

 

Day 4 : แอลป์ ดิ ซู ซ่ี - คอรติ์น่า  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองออรติ์เซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 167 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในออ้ม
กอดของเทือกเขาโดโลไมท์ จึงท าให้เมืองมีทิวทศัน์ที่สวยงาม จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนตลอดทัง้ปี                  
น าท่านขึ้นกระเช้า แอลป์ ดิ ซูซ่ี (Alpe di Siusi) เพื่อขึ้นไปยงัเขตที่ราบสูงของอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ 
(Dolomites National Park) ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขา จึงท าให้มีทิวทศัน์สวยงาม นอกจากนี้อุทยาน
แห่งชาตแิห่งนี้ยงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2009 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
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Day 4 : แอลป์ ดิ ซู ซ่ี - คอรติ์น่า 

บ่าย น าท่านชมความงามทะเลสาบเบรียส (Lake Braies หรือ Lago di Braies) ทะเลสาบสมีรกตทีถู่กโอบลอ้มไป
ดว้ยเทอืกเขาทีส่วยงาม และต้นไมน้านาพนัธุ์ ซึ่งตัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตโิดโลไมท์ โดยมคีวามลกึที ่36 เมตร 
และอยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยงัถูกขนามว่า "ไข่มุกแห่งโดโล
ไมท์”  น าท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบมิซูริน่า (Lake Misurina หรือ Lago di Misurina ) ทะเลสาบ
แสนสวยที่ตัง้อยู่ที่ความสูง 1,754 เมตรโดยประมาณ เป็นทะเลสาบที่มชีื่อเสยีงในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากนกัท่องเทีย่วมกัแวะเวยีนมาชมทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลสาบ และมาเกบ็ภาพสะทอ้นของ
ภูเขากบัทะเลสาบ นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานทีแ่ข่งขนัโอลมิปิกฤดูหนาวในปีค.ศ. 1956  

น าท่านเดินทางสู่เมืองคอร์ติน่า (Cortina d’ Ampezzo) (ระยะทางประมาณ 181 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  เมอืงสกรีสีอรท์ทีต่ ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอติาลี และถูกใชเ้ป็นเจา้ภาพในการ
จดักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวในปีค.ศ. 2026 ร่วมกบัมลิานอกีดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Ambra Cortina**** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 3) --- 

 

หมายเหตุ: หากท่ีพกัในเมืองน้ีเตม็ เราจะจดัโรงแรมท่ีพกัท่ีเมืองใกล้เคียงแทน 
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Day 5 : เวนิส - ปาโดว่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดินทางสู่เมอืงเวนิส เมสเตร์หรอืเมอืงเวเนเซีย (Venice Mestre or Venezia) (ระยะทาง 153 ก.ม.              
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นที่มคีวามมัง่คัง่ และเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอติาลี และยงัเป็นแคว้นหนึ่งที่มนีักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอกีด้วย           
น าท่านลงเรอืทศันาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมอืงที่ไม่มรีถยนต์วิง่ผ่าน) เมอืงที่ได้รบัสมญานามว่า “ราชินีแห่ง             
ทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic)” หรือ “เมืองแห่งสายน ้า (City of water)” หรือ “เมืองแห่งสายน ้า 
(City of Bridges) หรอื เมอืงแห่งแสงสว่าง (City of Light) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศัน์อนัสวยงามระหว่าง
เดนิทางสู่เกาะเวนิส น าท่านชมจตุรสัเซนต์มารโ์คและพระราชวงัดอจจ์ ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส ผ่านชมและ
แวะถ่ายรูปบริเวณสะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) ที่เชื่อมระหว่างพระราชวงัโบราณกับเรือนจ า
โบราณ ซึ่งมเีรื่องเล่าและต านานถงึนักรกัคาสโนว่าทีเ่คยถูกคุมขังในคุกแห่งนี้ จากนัน้ใหท้่านแวะถ่ายรูปคู่กบั
มหาวิหารเซนต์มาร์โค (San Marco Basilica) อาคารที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ อาหรบั 
โรมนัเนสก์ เรเนซองก์ เข้าไว้ด้วยกนั และเชื่อกนัว่าเป็นที่บรรจุศพของนักบุญเซนต์มาร์ค อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปโดยรอบบรเิวณจตุรสัเซนตม์ารโ์ค หรอืจะ เลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมมากมายทีร่ายลอ้มรอบจตุรสั อาท ิ
Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอื่นๆอีกมากมาย จากนั ้นท าท่านนัง่เรือเพื่อ
เดนิทางกลบัสูฝั่ง่เวนิสเมสเตร ์

 

DAY 5 
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Day 5 : เวนิส - ปาโดว่า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองปาดวัร ์หรือปาโดว่า (Padua) (ระยะทางประมาณ 154 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2 ชัว่โมง) เมืองตอนเหนือที่เป็นส่วนนึงของแคว้นเวเนโต้  น าท่านเดินทางสู่จตุรัสปราโต เดลลา วัลเล               
(Prato Della Valle) จตุรสัที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอติาล ีซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมอืงปาดวัร์ รายล้อมไปด้วย           
คนู ้า และรปูปัน้บุคคลทีม่ชีื่อเสยีงมากมาย จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนต์แอนโทน่ี (Basilica of Saint 
Anthony) มหาวหิารทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่13 ดว้ยหนิอ่นทีท่มคีวามโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม 
ทีผ่สมผสานระหว่างโกธกิ บารอก และโรมนัเนสก ์  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel NH Padua **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 4) --- 
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Day 6 : โมเดน่า – ฟลอเรนซ์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองโมเดน่า (Modena) (ระยะทางประมาณ 146 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
เมอืงที่มชีื่อเสยีงทางด้านการท่องเที่ยวของแคว้นเอมเีลยี - โรมญัญา ที่มคีวามส าคญัทางด้านประวตัศิาสตร์ 
ของประเทศอติาล ีน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์รถเฟอรร์าร่ี (Ferrary Museum) พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงทุกอย่าง 
ที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นเฟอร์รารี่ อนัมจุีดเริม่ต้นมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1929 ซึ่งเริม่ต้นจากการสร้างรถแข่งเพื่อ               
เข้าร่วมกีฬามอเตอร์สปอร์ต จนกระทัง่มาผลิตรถสปอร์ตส าหรบัจ าหน่ายในอีก 10 ปีต่อมา  น าท่านเข้าชม          
มหาวิหาร โมเดน่า (Modena Cathedral) มหาวหิารสไตล์โรมนัเนสก์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็น
ตวัอย่างของสิง่ปลูกสรา้งแบบสถาปัตยกรรมโรมนัเนสกอ์กีดว้ย นอกจากนี้ยงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลก
จากองคก์รยเูนสโกใ้นปีค.ศ. 1997     
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
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Day 6 : โมเดน่า – ฟลอเรนซ์ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทาง 57 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)                    

เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองนึงของประเทศอิตาลี ที่ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น ้ าอาร์โน ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศอิตาลี                               
น าท่านถ่ายรปูคู่กบั มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Florence Duomo or Santa Maria de Fiore) มหาวหิารทีก่่อสรา้ง
ด้วยอิฐ และมีโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ประดับประดาด้วยหินอ่อนสีขาว สีเขียว                 
และสชีมพู ซึ่งออกแบบโดย ฟิลปิโป บรูเนลเลสกี้  น าท่านท่านถ่ายรูปคู่กบัรูปปั้นเดวดิอนัลอืชื่อรูปปั้นหนิอ่อน 
เพศชาย  ทีถู่กสรา้งสรรค ์และปั้นแต่งโดยไมเคลิแองเจโล ศลิปินเอกอนัลอืชื่อ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ทีย่วชม
เมอืงตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Star hotel Tuscany **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 5) --- 
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Day 7 : ลา สเปเซีย - เจนัวร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) (ระยะทางประมาณ 158 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ           
2 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 ของแควน้ลกิูเรยี ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีเพื่อน าท่านเดนิดว้ย
รถไฟสู่ ชุมชนชาวประมงทีส่วยทีสุ่ดในประเทศอติาล ี“ชิงเคว เตเร่ (Cinque Terre)” หมายถงึ ดนิแดนทัง้หา้ 
อันประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน อาทิ ริโอมาจจอเร (Riomaggiore), มานาโรลา (Manarola), คอร์นีเลีย 
(Corniglia), เวอรน์าสซ่า (Vernazza), มอนเตรอสโซ่ (Monterosso)    
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
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Day 7 : ลา สเปเซีย - เจนัว 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) (ระยะทางประมาณ 158 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)           
เมอืงท่าทีส่ าคญัทางตอนเหนือของอติาล ีเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัเจนวั แควน้ลกิูเรยี มคีวามรุ่งเรอืงเป็นอย่าง
มากตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จนมาถงึต้นศตวรรษที ่18 จงึไดถู้กกองทพัของจกัรพรรดนิโปเลยีนบุกเขา้มายดึครอง 
และผนวกดนิแดนแห่งนี้เขา้เป็นสว่นหน่ึงของฝรัง่เศส แต่กเ็ป็นเพยีงแค่ระยะสัน้ๆ เมื่อนโปเลยีนเริม่เสือ่มอ านาจ
ลง หลงัจากนัน้เจนวักก็ลบัมาฟ้ืนฟูบา้นเมอืงและกลบัเขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของอติาลจีวบจนถงึปัจจุบนั  

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NH Genova **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 6) --- 
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Day 8 :  เซอรร์าวลัเล่ เอ้าเลท - มิลาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เซอรร์าวลัเล่ เอ้าเลท (Serravalle Outlet) (ระยะทางประมาณ 85 ก.ม. ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ท่านจะได้เพลดิเพลนิไปกบัสนิค้าชัน้น า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชัน่ และสนิค้าแบรนด์
เนมชัน้น าไม่ว่าจะเป็น Gucci, Prada และแบรนด์ดงัอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตาม
อัธยาศัย อาทิ Prada, Gucci, Burberry, Adidas, Balenciaga, Bvlgari, Nike, Nespresso, Versace และแบ
รนดด์งัอื่นๆ อกีมากมาย  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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Day 8 :  เซอรร์าวลัเล่ เอ้าเลท - มิลาน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan) หรือท่ีคนอิตาลีเรียกว่า มิลาโน่ (Milano) (ระยะทาง 96 ก.ม.ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เมอืงหลวงทางแฟชัน่ของโลกซึ่งเป็นคู่แข่งกบันครปารสีในประเทศฝรัง่เศส อกี
ทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิของอติาล ี น าท่านชมห้างสรรพสินค้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งนึงของโลก แกลเลอ
เรีย วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล ท่ี 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) เปิดให้งานในปีค.ศ. 1877 ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอติาเลยีน Giuseppe Mengoni โดยตกึมโีครงสร้างทรงแปดเหลี่ยมที่โดดเด่นคอื โดมแก้ว ศลิปะ
ทรงโค้งแบบ Arched เป็นที่นิยมในศตัวรรษที่ 19 และยงัมภีาพวาดลวดลายสวยงามประดบัรอบๆโดมแก้ว 
รวมทัง้พืน้กระเบือ้งโมเสกดสูวยหรู อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ย่านจตุรสัมลิานทีเ่ตม็รา้นคา้ และสนิคา้แบรนด์เนม 
อาทิ Zara, Chanel, Longchamp, Prada, Louis Vuitton, Gucci และสนิค้าแบรนด์ดงัอื่นๆ อีกมากมาย และ
เกบ็ภาพความประทบัใจ 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NH Milano **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 7) --- 
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Day 9 : มิลาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารแห่งมิลาน (Milan Duomo) มหาวหิารสไตล์โกธกิทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 3 ของ
โลก สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1386 มยีอดเรยีวแหลมอยู่บนหลงัคาจ านวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิอ่อนจากทุกยุค
สมยักว่า 2,245 ชิ้น และมรีูปปั้นทองค าพระแม่มารขีนาด 4 เมตร บนยอดของวหิาร มหาวหิารถอืไดว้่าเป็นอกี
หนึ่งแลนดม์ารก์ทีส่ าคญัของเมอืงมลิาน 

 

11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมัลเปนซ่า  (Malpenza Airport) เพื่อท าการเช็คอิน และได้ท าคืนภาษี (Tax 
Refund) 

14.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา ดว้ยเทีย่วบนิ OS510 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง) 
16.15 น. เดนิทางถงึกรุงเวยีนนา เพือ่เปลีย่นเครื่องกลบักรุงเทพฯ 

20.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิ OS15 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 
 

 

 

DAY 9 - 10 
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Day 10 : กรงุเทพฯ 

11.30 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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ตารางการเดินทาง 
10 วนั 7 คืน Northern Italy 

ราคา 149,900 บาท (รวมค่าวซี่า) 
5 – 14 เม.ย. 66 
1 – 10 พ.ค. 66 
8 – 17 ม.ิย. 66 
12 – 21 ต.ค. 66 

 
 

การบริการ 
อตัราค่าบริการ  (บาท) 

เม.ย. - ต.ค. 66 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรอื เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 149,900 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

พกัเดีย่วช าระเพิม่จากราคาทวัรท์่านละ 25,000 

ราคาทีน่ัง่ชัน้ธุรกจิ(Business Class) 
ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ต้นทีท่่านละ (BKK-ZRH//ZRH-BKK) 

90,000 

ราคาทีน่ัง่ชัน้ประหยดัแบบพรเีมยีม (Premium Economy) 
ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ต้นทีท่่านละ (BKK-ZRH//ZRH-BKK) 

35,000 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ (Land Only) (BKK-VIE//VIE-BKK) 119,900 

หากมวีซี่าเชงเก้นแลว้ หกัค่าใชจ่้ายท่านละ 4000 
 

หมายเหตุ: (คดิ ณ วนัที ่15 ธ.ค. 2565) 
• ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนั

เท่านัน้ 
• กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 30 วนัก่อน

การเดนิทาง แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่าทีก่ าหนดเพื่อให้
คณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
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โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศสาธารณรฐัอิตาลี (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) 
อตัรานี้รวมถงึ 

✓ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้นักท่องเทีย่ว โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน์ส (OS) กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ และมนี ้าหนักไม่เกนิ23 
กโิลกรมั/ท่าน 

✓ ค่าภาษสีนามบนิ, ค่าภาษนี ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท กรมธรรมน์ัน้

ครอบคลุมถงึสุขภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั (เงือ่นไขตามกรรม)์ (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ีอ่ายุเกนิ 85 ปี) 
หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซื้อประกนัเพื่อเพิม่ความคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทาง ในกรณีสญูหายหรอืเกดิความล่าชา้ของสมัภาระ
และเทีย่วบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขายไดจ้ดัส่งให้  

✓ ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน 
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ, ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่ว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว

ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ เจา้หน้าที ่(ผูน้ าเทีย่วไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ น ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด 
✓ ค่าวซี่าเชงเกน้ประเทศอติาล ี

 
อตัรานี้ไม่รวมถงึ 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คดิเป็น 8 วนั เท่ากบั 16 ยโูร) 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั (คดิเป็น 10 วนั เท่ากบั 30 ยโูร) 
 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื่องดืม่มนิิบาร ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าโรงแรม ค่าโรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรอื State Quarantine ตามมาตราการรฐั (ถา้ม)ี 

 
เงือ่นไขการช าระค่าบรกิารและการจองทวัร ์

1. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ า งวดที ่1: ส ารองทีน่ัง่จ่าย 70,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัเงนิ
มดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซี่า ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง
ทวัร ์หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิในกรณีทีช่ าระค่ามดัจ ามาแลว้ จะถอืว่าการ
จองทีน่ัง่ไดร้บัการยนืยนัแลว้ 

3. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอื งวดที ่2: ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง กรณีนักท่องเทีย่วไมช่ าระเงนิ 
หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิาร
เดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

4. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก
ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมอืนกนัทัง้แบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) 
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากเจา้หน้าที ่

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ์ อเีมล หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00
น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ ์อเีมล หรอื

เดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้การยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิ
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

1. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่ว ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็
เอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐาน
ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ (หากไมไ่ดม้กีารยื่นวซี่าล่วงหน้า) 

(สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 50-75% ของค่าทวัร ์(สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร์ 
 ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  

2. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอื
ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด 

3. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนีักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกการปฏเิสธ

การเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการเดนิทาง แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่าทีก่ าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า น าหน้า ชื่อ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ
อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส่้งหน้าหนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดั
จ า หรอืกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีเ่ป็นฝ่ายส่งขอ้มลูมาผดิพลาดเองใหก้บัทางบรษิทัเรา 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษิทัจะค านึงถงึ ความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
บรษิทั เช่นภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญูหาย หรอืความเสยีหายของสมัภาระ 
ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 
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7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าภาษเีชือ้เพลงิ คา่
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของบรษิทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

1. ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง
จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

2. กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
3. กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 8 กก. 
4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 

30 วนั ก่อนการเดนิทาง 
5. กรณีทีท่่านมขีอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหน้ากบัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 
6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณทีีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ การนัดหยุดงาน 

การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้าก
ทีสุ่ด 

7. เน่ืองจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกร้องเงนิคนื ในกรณีทีท่่าน
ปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดนิทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

8. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้ หากท่าน
ถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง 

9. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการ
เขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 

10. หากคณะเดนิทางของท่านมบีุคคลดงัต่อไปนี้ร่วมเดนิทาง ทางคณะญาตจิะตอ้งดแูลและช่วยเหลอืดว้ยตนเอง 
• บุคคลทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
• ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ไมเ้ทา้ หรอื เครื่องมอืต่างๆ ในการพยุงตวั 
• เดก็ทีม่อีายุไม่ระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

(เน่ืองจากหวัหน้าทวัร ์อาจจะดแูลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถงึ) 
 
ตัว๋เครื่องบนิ  
  การเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่
สายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษิัท
ไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 
  หมายเหตุ: หากท่านเดนิทางจากต่างจงัหวดัและมกีารออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หน้าทีฝ่่ายขายก่อนเพื่อไดร้บัเอกสาร
ยนืยนัว่ากรุ๊ปทวัรน์ัน้ สามารถออกเดนิทางได ้ก่อนออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ 
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การสะสมไมล ์
  หากท่านเป็นสมาชกิสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมติรสตารอ์ลัไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบนิออสเตรยีนแอร์
ได ้อาทเิช่น รอยลั ออคดิพลสั และไมลส์แอนดส์ไมล ์เป็นตน้ ส่วน Miles and More สามารถสะสมไมลไ์ด ้100% 
 
โรงแรมและหอ้ง  

1. หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง ( TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามที่
ตอ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

2. โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครื่องปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้น
เท่านัน้ 

2. ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอื
ยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัขึน้เครื่องบนิ  

1. กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่
ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครื่องบนิโดยเดด็ขาด 

2. วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดย
จะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อ
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) 

3. หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงึโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครื่องได ้และหา้มมรี่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 
สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ  

1. ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 23 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy 
Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็ค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้หาก 
น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

2. ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 8 กโิลกรมั และ มคีวามกวา้ง (9.75นิ้ว) + ยาว 
(21.5 นิ้ว) + สงู (18 นิ้ว) 

3. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

4. กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ (Hand carry) 
 
สถานทีเ่ขา้ชม 
โปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ปิดท าการหรอืปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า 
ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าเขา้ชมตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีน่ัน้ หรอืสลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าว แต่เหตุมกีารล่าชา้ 
หรอืเหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯจะไมม่กีารคนืเงนิใหแ้ก่ท่าน
เน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไปแลว้ 
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การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย (Lost) 
1. ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไมค่วรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเชค็ไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ 
USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคี่า
ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

2. กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทวัร ์ไมใ่ช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษิทัทวัรไ์ด้
จดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้า่น โดย
ชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ นัน่หมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกโิลกรมัเท่านัน้ ดงันัน้
ท่านจงึไม่ควรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยค่าเสยีหาย
ตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน้ 

3. กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงั
ทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

 
--- หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ า ทางบริษทัถือวา่ท่านได้ยอมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ขา้งต้นแล้ว --- 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเชงเก้น ประเทศสาธารณรฐัอิตาลี 
 

 
(ระยะเวลาการพจิารณาวซี่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

 
1. หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุใชง้านเกนิ 6 เดอืนขึน้ไป 
2. รปูถ่ายขนาด 35 มม x 45 มม ความยาวของใบหน้าเลก็สุด 32 มม. และใหญ่ทีสุ่ด 36 มม จ านวน 2 ใบ พืน้ฉากหลงัสขีาว หา้มมเีงา หา้มสวมแว่นสายตา และ

ตอ้งมคีวามคมชดั และถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน 
ตวัอย่างรปูทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่า 

 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาการเปลีย่นชื่อ–นามสกุล (ถา้ม)ี 
4. หลกัฐานการท างาน 

1. หากท่านเป็นเจ้าของกจิการ – ส าเนาจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชื่อของท่านในคณะกรรมการบรษิทั (หนังสอืตอ้งออกไม่เกนิ 3 เดอืน ก่อนวนัไปยืน่วี
ซ่า) 

2. หากท่านเป็นเจ้าของรา้นคา้ – ส าเนาจดทะเบยีนพาณิชยท์ีม่ชีื่อท่านเป็นเจา้ของรา้นคา้ 
3. หากท่านเป็นพนักงานบรษิทั – ตอ้งใหท้างนายจา้งหรอืบรษิทัออกจดหมายรบัรองการท างาน ทีร่ะบุต าแหน่ง ระยะเวลาการจา้งงาน และเงนิเดอืน 

พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ (จะตอ้งออกหนังสอืไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซี่า) 
4. หากท่านเป็นขา้ราชการ – ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ (จะตอ้งออกหนังสอืไม่เกนิ 30 วนั ก่อน

วนัยื่นวซี่า) 
5. หากท่านเป็นเจ้าของกจิการทีไ่ม่การจดทะเบยีน – จะตอ้งท าหนังสอืรบัรองตวัเอง พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้เตรยีมเอกสารประกอบ อาทเิช่น 

ส าเนาการเช่าพืน้ที ่เป็นตน้ (บางกรณีกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที ่แผนกวซี่า เพื่อขอค าปรกีษาก่อนการยื่นวซี่า) 
5. กรณีเดก็ทีม่อีายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์ จะตอ้งเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

 ส าเนาสตูบิตัร 
 ขอหนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาว่าขณะนัน้ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้ใด 
 ขอหนังสอืยนิยอมจากเขต (กรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางทัง้ครอบครวั) 
 หากเดนิทางกบัผูอ้ื่นทีม่ใิช่บดิามารดา จะตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่าเดนิทางกบัใคร และมี

ความสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 
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 หากเดนิทางกบับดิา มารดาจะตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และระบวุ่ามารดายนิยอมใหเ้ดนิทางกบับดิา 
(ระบุชือ่บดิา) 

 หากเดนิทางกบัมารดา บดิาจะตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และระบวุ่าบดิายนิยอมใหเ้ดนิทางกบัมารดา 
(ระบุชือ่มารดา) 

6. หลกัฐานการเงนิ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัจดหมายรบัรองการเงนิจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 
 จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึง่ไม่ระบุสถานทูต)พรอ้มชือ่เจา้ของบญัช ีทีอ่อกจากธนาคารและ

ใชฉ้บบัจรงิในการยื่นเท่านัน้ ซึง่ตอ้งท าก่อนการยื่นวซี่า 15 วนั 
 ส าเนาบญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ทีม่กีารปรบัสมุดก่อนหน้าวนันัดยืน่วซี่า 15 วนั สมมุตวิ่าท่านมคีวิยืน่วซี่า 7 ธนัวาคม ท่านจะตอ้งมยีอดการ

ปรบัสมุดครัง้ล่าสุด ในวนัที ่23 พฤศจกิายนเป็นครัง้สุดทา้ย 
 
  กรณีบญัชฝีากประจ า 

 ส าเนาบญัชฝีากประจ า จะตอ้งมวีนัครบก าหนดภายหลงัจากวนัเดนิทางกบับรษิทั แต่ท่านตอ้งแนบบญัชอีอมทรพัยม์าดว้ย 
 

การรบัรองการเงนิ จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate) ตามรายละเอยีดดา้นบน ตอ้งระบุชือ่เจา้เของบญัช ีและตอ้งระบชุื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย  
 หากเป็นครอบครวัเดยีวกนั ท่านจะตอ้งแนบเอกสารทีแ่สดงความสมัพนัธข์องเจา้ของบญัชแีละตวัท่าน อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาทะเบยีน

สมรส ส าเนาสตูบิตัร เป็นตน้ 
 หากเป็นนายจา้งรบัรองการเงนิใหลู้กจา้ง กรุณาใหธ้นาคารจดหมายรบัรองโดยระบุชือ่นายจา้ง และชื่อลูกจา้งทีน่ายจา้งรบัรองค่าใชจ้่ายให้ 
หมายเหตุ: 

 ยอดเงนิจะตอ้งมไีม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวซี่า 1 ท่าน ส าหรบับญัชอีอมทรพัยต์อ้งมกีารเดนิบญัชอีย่างสม ่าเสมอ 
 หากบญัชขีองทา่นมกีารเดนิบญัชไีม่ตอ่เนื่องจะตอ้งใช ้ส าเนาการเดนิบญัช ีหรอื Statement ทีอ่อกโดยธนาคารทุกกรณี 
 สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี 

 
ทางบรษิทัขอความร่วมมอืทุกทา่นไปสมัภาษณ์และสแกนน้ิวตามวนัและเวลานัดหมาย ซึง่ทางบรษิทัจะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความ

สะดวก และประสานงานตามขัน้ตอนของการยื่นวซี่า 
กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางกบับรษิทัฯ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู เพื่อท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอ

วซี่าในแต่ละประเทศจะมกีารบนัทกึในนามบรษิทัเพื่อเป็นการเกบ็สถติ ิ
ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าใหก้บัผูส้มคัรทุกกรณี 

 


