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ก ำหนดวนัเดินทำง:  ปี 2561 

กุมภำพนัธ ์: 20 – 26, 27 ก.พ. – 5 มี.ค. 

มีนำคม : 13 – 19, 20 - 26 

39,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดินทำง เชำ้ เท่ียง ค ำ่ 
โรงแรมท่ีพกั 

หรือเทียบเท่ำ 

1 กรุงเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

2 กรุงเทพ –   ดไูบ –  เวนิส – เกำะเวนิส                    ✈ ✈ O SMART HOLIDAY HOTEL 

3 เวนิส – มิลำน – ปำรม์ำ่ O O O SAN MACRO 

4 ปำรม์ำ่ – ปิซ่ำ – หอเอนปิซ่ำ – ฟลอเรนซ ์ O O O ART MIRO 

5 ฟลอเรนซ ์– ซำนจีมิญญำโน – เซียน่ำ – โรม O O O 
HOTEL HOLIDAY INN 

ROME PISANA 

6 กรุงโรม – มหำวิหำรเซนตปี์เตอร ์– สนำมบิน O O ✈ NOVOTEL ROMA EST 

7 ดไูบ – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

โมโน อติาล ี(เวนสิ) 

7 วนั 4 คนื             

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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บินลดัฟ้ำสู่เกำะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก มีสมญำนำมว่ำเป็น "รำชินีแห่งทะเล เอเดรียติก" 

เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซำนมำร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่ำวไวว้่ำ       “เป็นหอ้งนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดใน

ยุโรป” ชอ้ปป้ิงสนุกๆท่ีเมืองมิลำน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก     เท่ียวเมืองเซียน่ำ (Siena) อีกหน่ึงเมือง

ท่องเท่ียวท่ีไดร้ับกำรขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก เขำ้ชมมหำวิหำรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s 

Basilica) ถ่ำยรูปกับหอเอนปิซ่ำ (Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง ชมควำมยิ่งใหญ่และ

อลงักำรของมหำวิหำรซำนตำ มำเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหำรของเมืองฟลอเรนซ ์(Florence) ท่ีใหญ่

เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยุโรป   

 

วนัแรกของกำรเดินทำง      กรุงเทพฯ   

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 9 

เคำน์เตอร ์T สำยกำรบินเอมิเรตส ์โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวก  

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง       กรุงเทพ – ดไูบ – เวนิส – เกำะเวนิส                    

02.00 น. 

 

ออกเดินทำงสู่เวนิส โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 371 

***คณะเดินทำงวนัท่ี 20 – 26 ก.พ. 61 เป็นตน้ไป ออกเดินทำงเท่ียวบินท่ี EK 

385 เวลำ 01.05 น. และถึงดูไบ เวลำ 05.00 น.*** 

 

06.00 น. เดินทำงถึง สนำมบินดไูบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง   

09.40 น. ออกเดินทำงสู่เวนิส ประเทศอิตำลี โดยเท่ียวบิน EK 135   

13.20 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถึงสนำมบินมำรโ์ค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตำลี (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กวำ่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะ

เปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวันท่ี  29 ตุลำคม 2560)    น ำท่ำนเดินทำง สู่ ท่ ำเรือตรอนเคตโต ้

(Tronchetto) น ำท่ำนล่องเรือผ่ำนชมบำ้นเรือนของชำวเวนิส สู่เกำะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) 

ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญำนำมว่ำ

เป็น "รำชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ และมีสะพำนเช่ือมถึงกนักว่ำ 400 

แห่ง ขึ้ นฝัง่ท่ีบริเวณซำนมำรโ์ค ศนูยก์ลำงของเกำะเวนิส จำกน้ันน ำท่ำนเดินชมควำมงำมของเกำะเวนิส 

ชมสะพำนถอนหำยใจ ( Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองรำวน่ำสนใจในอดีต เมื่อนักโทษท่ีเดินออกจำกหอ้ง

พิพำกษำไปสู่คุกจะไดม้ีโอกำสเห็นแสงสว่ำงและโลกภำยนอกเป็นครั้งสุดทำ้ยระหว่ำงเดินผ่ ำนช่อง

หน้ำต่ำงท่ีสะพำนน้ี  ซ่ึงเช่ือมต่อกับวงัดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถำนท่ีพ ำนักของเจำ้ผูค้รอง

นครเวนิสในอดีต ซ่ึงนักโทษช่ือดังท่ีเคยเดินผ่ำนสะพำนน้ีมำเเลว้คือ คำสโนว่ำนัน่เอง น ำท่ำนถ่ำยรูป

บริเวณจตุัรสัซำนมำรโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่ำวไวว้ำ่ “เป็นหอ้งนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดใน

ยุโรป” จตุัรสัถูกลอ้มรอบดว้ยอำเขตอนังดงำม รวมทั้งโบสถ์ซำนมำรโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดม

ใหญ่ 5 โดม ตำมแบบศิลปะไบแซนไทน์ จำกน้ันอิสระใหท่้ำนไดม้ีเวลำเดินเท่ียวชมเกำะอนัสุดแสนโร

แมนติกตำมอธัยำศัย เช่น เดินเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เขำ้ชมโบสถซ์ำนมำรโ์คท่ีสวยงำม, ช๊

อปป้ิงสินคำ้ของท่ีระลึก อำทิเช่น เคร่ืองแกว้มรูำโน่,หน้ำกำกเวนิส เลือกซ้ือสินคำ้แฟชัน่ชั้นน ำ หรือนัง่

จิบกำแฟในรำ้น Café  Florian ท่ีเปิดใหบ้ริกำรมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นั่งเรือกอนโดล่ำ ล่องชม

คลองเวนิส 
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ภตัตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง (สปำเกต๊ต้ีหมึกด ำ) 

 น ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกั  SMART HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง               เวนิส – มิลำน – ปำรม์่ำ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ตัวเมืองมิลำน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้่ำ เป็นเมืองหลวงแห่ง

แฟชัน่ของโลก น ำท่ำนชมมหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน (Duomo di Milano) ท่ีสรำ้ง

ดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสำนกนั เป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยั

ฟ้ืนฟศิูลปวิทยำกำร  

ระยะทำง 280 

กม. 

ใชเ้วลำเดินทำง 

ประมำณ 3.30 

ชม. 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน   

บ่ำย ชมแกลเลอร่ี วิคเตอร ์เอ็มมำนูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนับวำ่เป็นช

อปป้ิงมอลล์ท่ีสวยงำม หรูหรำและเก่ำแก่ท่ีสุดในเมืองมิลำน อนุสำวรีย์ ของ

กษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ผูริ้เร่ิมกำรรวมชำติหวัเมืองต่ำงๆในอิตำลี และ

อนุสำวรียข์องศิลปินช่ือดังในยุคเรเนซองสอี์ก 1 ท่ำน คือ ลิโอนำรโ์ด ดำรว์ินซ่ี ท่ี

อยู่ในบริเวณด้ำนหน้ำของโรงละครสกำล่ำจำกน้ันเดินทำงส่เมือง ปำร์มำ 

(Parma) เมืองในแควน้เอมีเลีย-โรมญัญำ มีช่ือเสียงในดำ้นกำรผลิตแฮม 

 

 

ระยะทำง 128 

กม. 

ใชเ้วลำเดินทำง 

ประมำณ 2 ชม. 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง (ปำรม์ำ่แฮม)   

 น ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกั  SAN MACRO หรือเทียบเท่ำ  

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง     ปำรม์ำ่ – ปิซ่ำ – หอเอนปิซ่ำ – ฟลอเรนซ ์ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 เดินทำงสู่เมืองปิซ่ำ (Pisa) เมืองแห่งศิลปะท่ีส ำคญัของอิตำลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่

ทำงตะวนัตกของ Florence ดำ้นตะวนัตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 

แม้ว่ำจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองท่ีมี ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู ้จักของ

นักท่องเท่ียวทัว่โลก น ำท่ำนเขำ้สู่บริเวณจัตุรสัดูโอโมแห่งปิซ่ำ หรือ จตุัรัสกมัโป 

เดย ์มีรำโกลี (Compo Dei Miracoli) ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มอำคำรสถำปัตยกรรม

แบบโรมำเนสก ์โดยเร่ิมจำกหอพิธีเจิมน ้ำมนต ์(Baptistery of  St. John) ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในอิตำลี ชมมหำวิหำรดูโอโม (Duomo) ท่ีงดงำมและหอเอนแห่งเมืองปิซ่ำ

อนัเล่ือง ชมหอเอนปิซ่ำ (Leaning Tower of Pisa) สญัลกัษณแ์ห่งเมืองปิซ่ำ 1 ใน 

7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลำง เร่ิมสรำ้งเมื่อปี ค.ศ.1173 ใชเ้วลำสรำ้งประมำณ 

175 ปี แต่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมื่อสรำ้งไปไดถึ้งชั้น 3 ก็เกิด

กำรยุบตวัของฐำนขึ้ นมำ และต่อมำก็มีกำรสรำ้งหอต่อเติมข้ึนอีกจนแลว้เสร็จ โดย

ใช้เวลำสร้ำงทั้ งหมดถึง 177 ปี โดยท่ีหอเอนปิซ่ำน้ี  กำลิเลโอ บิดำแห่ ง

วิทยำศำสตร ์ซ่ึงเป็นชำวอิตำเล่ียนไดใ้ชเ้ป็นสถำนท่ีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของ

โลกท่ีว่ำ ส่ิงของสองช้ิน น ้ ำหนักไม่เท่ำกัน ถำ้ปล่อยส่ิงของทั้งสองช้ินจำกท่ีสูง

พรอ้มกนั ก็จะตกถึงพ้ืนพรอ้มกนั จำกน้ันใหท่้ำนอิสระใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้ท่ี

  

ระยะทำง 180 

กม. 

ใชเ้วลำเดินทำง 

ประมำณ 2.15 

ชม. 
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ระลึกรำคำถูก ท่ีมีรำ้นคำ้เรียงรำยอยูม่ำกมำย 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน  

บ่ำย 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่แควน้ทสัคำนี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแควน้ คือ ฟลอ

เรนซ ์(Florence) ท่ีไดร้บัขนำนนำมวำ่เป็นเมืองศนูยก์ลำงแห่งศิลปะในยุคเรอเนส

ซองส์ ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีโบรำณสถำนส ำคัญ  และมีทิวทัศน์ตำมธรรมชำติท่ี

สวยงำม จนไดร้ับกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองค์กรยูเนสโกเ้มื่อ ปี ค.ศ.

1982 ท ำให้ทัสคำนีมีช่ือเสียงในฐำนะดินแดนท่องเท่ียวยอดนิยมระดับโลก 

อิตำลี จำกน้ันน ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ และอลงักำรของมหำวิหำรซำนตำ มำเรีย 

เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหำรของเมืองฟลอเรนซ ์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 

4 ของทวีปยุโรป ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรมท่ีใช้หินอ่อนหลำยสีตกแต่ง

ผสมผสำนกันได้อย่ำงงดงำม น ำชมจัตุรัสเดลลำซิญญอเรีย (Piazza Della 

Signoria) ซ่ึงรำยลอ้มไปดว้ยรปูป้ัน อำทิ เช่น รปูป้ันเทพเจำ้เนปจนู (Fountain of 

Neptune),วีรบุรุษเปอรซิ์อุสถือหวัเมดูซ่ำ (Perseus with the Head of Medusa), 

รูปป้ันเดวิด ผลงำนท่ีมีช่ือเสียงของ  ไมเคิล แองเจโล่ จำกน้ันน ำท่ำน มำริมฝั่ง

แมน่ ้ำอำรโ์น จะพบกบัสะพำนเวคคิโอ (Vecchio) สะพำนเก่ำแก่ท่ีมีมีรำ้นขำยทอง 

และอัญมณีอยู่ทั้งสองขำ้งสะพำน  ใหเ้วลำท่ำนอิสระเลือกซ้ือสินคำ้ทั้งของฝำก 

ของท่ีระลึก รวมทั้งสินคำ้แฟชัน่น ำสมยั 

ระยะทำง 90  กม. 

ใชเ้วลำเดินทำง 

ประมำณ 1.15 

ชม. 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง  

 น ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกั ART MIRO หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     ฟลอเรนซ ์– ซำนจีมิญญำโน – เซียน่ำ – โรม 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองซำนจีมิญญำโน (San Gimignano) เมืองเล็กๆ บนเนินเขำ 

ตั้งอยู่ในแควน้ทัสกำนี ไดร้บัเลือกโดยองคก์ำรยูเนสโกใหข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดก

โลก เมื่อปี ค.ศ. 1990 เป็นเมืองแห่งหอคอย ซ่ึงท่ำนจะไดช้มจุดชมวิวของเมืองท่ี

ยังรักษำควำมสมบูรณืของรูปแบบเมืองในยุคกลำงเอำไวไ้ด้ จำกน้ันน ำท่ำน

เดินทำงสู่ เมืองเซียน่ำ (Siena) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีไดร้ับกำรขึ้ นทะเบียน

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995 น ำท่ำนเดินเขำ้สู่ตวัเมืองเก่ำ 

เพ่ือชมจตุัรสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ท่ีเป็นรูปทรงคลำ้ยเกือกมำ้นับว่ำ

เป็นจตุรสัท่ีมีควำมสวยงำมมำกอีกแห่งหน่ึงในอิตำลี ใหเ้วลำท่ำนชมและเดินเล่น

ถ่ำยรูปบริเวณรอบนอกของปำลำซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็น

พระรำชวงัเก่ำท่ีสรำ้งข้ึนดว้ยศิลปะแบบโรมำเนสก ์ ตั้งแต่ปีค.ศ.1297  และ หอ

ระฆังมำนเจีย (Torre del Mangia) ท่ีเป็นอีกหน๋ึงสญัลกัษณ์ของเซียนำ จำกน้ัน

น ำท่ ำนชมควำมงดงำมบริเวณภำยนอกของ มหำวิหำรเซียนำ (Siena 

Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนำ (Duomo di Siena ท่ีถูกสรำ้งข้ึนในช่วงระหว่ำง

ระยะทำง  65 กม. 

ใชเ้วลำเดินทำง 

ประมำณ 1 ชม. 

 

 

 

ระยะทำง  50 กม. 

ใชเ้วลำเดินทำง 

ประมำณ 0.45 

ชม. 
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ปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถำปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมดว้ยศิลปะแบบ

เรอเนซองสใ์นยุคต่อมำ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน  

บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงของประเทศอิตำลี  

ระยะทำง 234 

กม. 

ใชเ้วลำเดินทำง 

ประมำณ 3.45 

ชม. 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน  

 น ำคณะเขำ้สู่ท่ีพกั NOVOTEL ROMA EST หรือเทียบเท่ำ  

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง          กรุงโรม – มหำวิหำรเซนตปี์เตอร ์– สนำมบิน  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่นครรฐัวำติกนั (Vatican) ประเทศท่ีเล็กท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่จกลำงกรุงโรม เป็น

ประเทศเดียวในโลกท่ีมีก ำแพงลอ้มรอบเมืองเอำไวไ้ดท้ั้งหมด ยกเวน้ดำ้นหนำ้ทำงเขำ้และเป็น

ศนูยก์ลำงของศำสนำคริสตนิ์กำยโรมนัคำทอลิกโดยมีพระสนัตะปำปำ มีอ ำนำจปกครองสงูสุด น ำท่ำน

เขำ้ชมมหำวิหำรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มหำวิหำรเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica) ชมประติมำกรรมอนั

ลือช่ือปิเอตำ้ (Pieta) ของมิเคลนัเจโลและชมแท่นบชูำบลัแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้

ส ำริดท่ีสรำ้งโดยจำนโลเรนโซ แบรนิ์นี ซ่ึงสรำ้งตรงบริเวณท่ีเช่ือกนัวำ่เป็นท่ีฝังพระศพของนักบุญปีเตอร ์

น ำท่ำนผ่ำนชมกลุ่มโรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดีตศนูยก์ลำงทำงดำ้นกำรเมือง ศำสนำ และ

เศรษฐกิจของอำณำจกัรโรมนั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นควำมเจริญรุ่งเรืองของอำรยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 

ปีท่ีผ่ำนมำ น ำชมควำมยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภำพสวยบริเวณรอบนอกของสถำนสรำ้งควำมบนัเทิง

ของชำวโรมนัมำแต่สมยัโบรำณโคลอสเซ่ียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบรำณ 

อดีตสนำมประลองกำรต่อสูท่ี้ยิ่งใหญ่ของชำวโรมนัท่ีสำมำรถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถ่ิน (พิซซ่ำอิตำลี)  

บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนเดินชมงำนประติมำกรรมของเทพนิยำยกรีกและโยนเหรียญ

อธิษฐำนบริเวณน ้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สญัลกัษณ์ของกรุงโรมท่ีโด่งดงัจำก

ภำพยนตรเ์ร่ือง สำมรกัในกรุงโรม จำกน้ันเชิญอิสระตำมอธัยำศยักบักำรเลือกซ้ือ

สินคำ้แฟชัน่และของท่ีระลึกในบริเวณย่ำนบนัไดสเปน  (The Spanish Step)  ซ่ึง

เป็นแหล่งแฟชัน่ชั้นน ำสุดหรแูละยงัเป็นแหล่งนัดพบ 

 

17.00 น. สมควรแก่เวลำ น ำคณะเดินทำงสู่ เพ่ือใหท่้ำนมีเวลำในกำรท ำ คืนภำษี (Tax 

Refund) และ มีเวลำในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบิน 

 

20.45 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ดไูบ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 96 

***คณะเดินทำงวนัท่ี 20 – 26 มี.ค. 61 ออกเดินทำงเท่ียวบินท่ี EK 96 เวลำ 

22.05 น. และถึงดไูบ เวลำ 05.55 น.*** 

 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง ดไูบ – กรุงเทพฯ 
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05.30 น. ถึงสนำมบินดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง  

09.30 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบิน

ท่ี EK 372  

***คณะเดินทำงวนัท่ี 20 – 26 มี.ค. 61 ออกเดินทำงเท่ียวบินท่ี EK 372 เวลำ 

09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลำ 18.55 น.*** 

 

18.40 น.  คณะเดินทำงกลบัถึงสนำมบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภำพ  

(รำ้นคำ้ใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย ์ขอสงวนสิทธ์ิกำรยำ้ยเมืองท่ีเขำ้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองน้ันมีกำรจดังำน TRADE FAIR 

ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปล่ียนตำมควำมเหมำะสม)  

 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ 

หมำยเหตุ 

  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสยัท่ีทำง 

บริษัทฯ ไมส่ำมำรถควบคุมได ้ เช่น ทรพัยสิ์นส่วนตวัหำย, กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือ

ยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไมอ่นุญำตใหเ้ดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้

เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร (เล่ม

สีน ้ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ  

จะแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหน้ำ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  

5. เมื่อท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร ์ ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขของหมำย

เหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทำงบริษัทฯจะไมข่อรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวิสยัต่ำง ๆ ท่ีไมส่ำมำรถคำดกำรณล์่วงหนำ้โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ 

ควำมปลอดภยัของผูร้่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 
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โปรแกรม : โมโน อิตำลี (เวนิส)  7 วนั 4 คืน  โดยกำรบินเอมิเรตส ์(EK) 

ก ำหนดวนัเดินทำง:  ปี 2561  กุมภำพนัธ ์: 20 – 26, 27 ก.พ. – 5 มี.ค. 

  มีนำคม : 13 – 19, 20 – 26 

 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 39,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่ำน 1 หอ้ง (กรุณำอ่ำนขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั) 39,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 4,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 39,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  

(กรุณำอ่ำนขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั) 
39,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลดท่ำนละ  16,000.- 

ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเกน้ 

(ผูย้ื่นวีซ่ำตอ้งช ำระเงินตรงกบัศูนยย์ื่นวีซ่ำในวนัยื่น เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำณ 3,000 บำท )  

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทวัร ์เร่ิมตน้ท่ีท่ำนละ 

(รำคำสำมำรถยืนยนัไดก็้ต่อเมื่อท่ีนัง่ confirm เท่ำน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตใหเ้ด็กอำยุต ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยูต่่อ 

จะตอ้งไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  

4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 

7. ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี) 

ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ค่ำรกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์  

8. ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์ 
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อตัรำน้ีไมร่วม 

1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนังสือเดินทำง 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง,            

ค่ำน ้ำหนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนด,  ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำ

เดินทำงหรือของมีค่ำท่ีสญูหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรบัขึ้ นรำคำ 

4. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง 

5. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเกน้  

(ผูย้ื่นวีซ่ำตอ้งช ำระเงินตรงกบัศูนยย์ื่นวีซ่ำในวนัยื่น เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำณ 3,000 บำท)  

6. ค่ำทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน, พนักงำนขบัรถ  (10 ยโูร) 

7. ค่ำทิปมคัคุเทศกจ์ำกเมืองไทย 

(โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ต่อคน ต่อวนั : 7 x 3 = 21 ยโูร หรือประมำณ 700 บำท) 

8. ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7%  

 

เง่ือนไขกำรจอง 

1. ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำน้ัน 

2.  ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท่ี้เดินทำง ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน เพ่ือท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำ ภำยใน   

    3 วนันับจำกวนัจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัว่ำกรุป๊ออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซ่ำไดท้นัที 

4. หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่่ำงจงัหวดั) ใหท่้ำนติดต่อเจำ้หน้ำท่ี  

    ก่อนออกบตัรโดยสำรทุกครั้ง หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ 

    ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดข้ึน 

  5. กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมูค่ณะและยื่น  

      รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท่ี 

9. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวก

ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิก

ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์

ทั้งหมด 

 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือ 

ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนกำรเดินทำง 

หำกท่ำนไมผ่่ำนกำรอนุมติัวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็น 

ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้ นจริงเหต 
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ขอ้มลูเบ้ืองตน้ในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ 

1. ทำงสถำนทตูมีกำรแจง้เง่ือนไขกำรเตรียมเอกสำรในกำรขอยื่นวีซ่ำ ดงัน้ันควรเตรียมเอกสำรตำมท่ีสถำนทตูแจง้

เง่ือนไขมำ หำกท่ำนเตรียมเอกสำรไมค่รบหรือปลอมแปลงเอกสำร จนท ำใหไ้มส่ำมำรถยื่นวีซ่ำไดห้รือถูกปฏิเสธ

กำรอนุมติัวีซ่ำ ทำงบริษัทสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัรท์ั้งหมด 

2. กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียง

ตวักลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทำงเท่ำน้ัน อตัรำค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทำงสถำนทูตเป็น

ผูเ้รียกเก็บ  หำกท่ำนโดนปฏิเสธกำรขออนุมติัวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำ และมี

สิทธ์ิไม่แจง้สำเหตุกำรปฏิเสธวีซ่ำ 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

1.   ทำงบริษัทไดส้ ำรองท่ีนัง่พรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร ์ไมว่ำ่จะดว้ย 

      สำเหตุใด ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่ำใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 –  

      5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.   หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไมส่ำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 

      ค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งน้อย 

 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไปก่อนกำรเดินทำง   คืนค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด 

2. แจง้ยกเลิกภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลิกภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง   ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนท่ีบริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึ้ นไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ี

เดินทำงในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำรเล่ือน

กำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดคื้อ ค่ำธรรมเนียมใน

กำรมดัจ ำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ีสถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัรห์รือมดัจ ำมำแลว้ 

ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำ

ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร  ไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด    

9. กรกรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หน้ำท่ี ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด 
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ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบ

หอ้งเด่ียว (Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple 

Room) หอ้งพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบำงโรงแรม

อำจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถำ้เขำ้พกั 3 ท่ำน อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 

เตียงพบัเสริม หรือ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจำกโรงแรมน้ันไม่สำมำรถ

จดัหำได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไมม่ีเคร่ืองปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมูิต ำ่  

3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งท่ีมีขนำดกะทดัรตั และไมม่ี

อ่ำงอำบน ้ำ ซ่ึงขึ้ นอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนัหำกมี

งำนเทศกำลโรงแรมอำจจะไดพ้กัในเมืองอ่ืนแทน 

 


