
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปร์

ชางง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                   

              (-/-/-) 

 

17.30 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

21.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสาย

การบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ981  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยาน

นานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี- มหาวหิารเซนตพ์อลนอก

ก าแพง - นครรฐัวาตกินั - มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา - เมอืงโรม - วหิารแพนธอีอน - 

กลุม่โรมนัฟอรมั - สนามกฬีาโคลอสเซยีม - อคัรมหาวหิารนกับญุยอหน์ ลาเตรนั - มหาวหิารซนั

ตามาเรยีมจัโจเร - น า้พุเทรว ี- ยา่นบนัไดสเปน             (-/-/-)      

 

00.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ 

** เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง ** 

01.55 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี

โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ366 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง 15 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

08.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิลโอนารโ์ดดาวนิช ีฟิอมูชิโิน เมอืงโรม ประเทศอติาล ี 

 น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 

ช ัว่โมง ** 

น าท่าน เขา้ชม มหาวหิารเซนตพ์อลนอกก าแพง (Basilica of Saint Paul Outside the Walls) 

หนึง่ในสีม่หาวหิารทีเ่ป็นรากฐานส าคญัของครสิตจักรโรมนัคาทอลคิในเมอืงโรม การตกแตง่ภายในของ

มหาวหิารฯนัน้งดงามดว้ยหนิออ่นขนาดมหมึาและกระเบือ้งโมเสคสทีองสวยงาม แตน่่าเสยีดายเพราะ

เหตกุารณไ์ฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1823 จงึท าใหม้เีพยีงไม่กีช่ ิน้สว่นของมหาวหิารยุคกลางเท่านัน้ทีย่งัคงสภาพ

เดมิอยู่ ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดนิทางสู ่นครรฐัวาตกินั (Vatican) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เป็นทีป่ระทับของพระ

สนัตะปาปา ประมุขสงูสดุแห่งครสิตศาสนานกิายโรมันคาทอลกิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1984 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา (St. Peter’s Basilica) หนึง่ในสี่

มหาวหิารทีเ่ป็นรากฐานส าคญัของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

เป็นสถานทีท่ีไ่ดช้ือ่วา่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุแห่งหนึง่ของครสิตจกัรโรมันคาทอลกิอกีดว้ย ** ยงัไมร่วม คา่บตัร

เขา้ชมภายใน มหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทา่นละ ประมาณ 20 ยโูร (EUR) หรอืค านวณเป็นเงนิ

ไทยประมาณ 700 บาท บางกรณีมงีานส าคญั อาจไมส่ามารถเขา้ชม หรอื เขา้ใกลช้ดิกบัมหาวหิารฯได ้แต่

ทางบรษิทัจะพยายามน าทา่นชมมหาวหิารใหใ้กลช้ดิมากทีส่ดุ ** 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโรม (Rome) เป็นเมอืงทีม่คีวามน่าสนใจทางดา้นสถาปัตยกรรมทีส่ดุแหง่หนึง่

ของโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

น าท่าน เขา้ชม วหิารแพนธอีอน (Pantheon) หรอืวหิารแห่งดวงตาสวรรค ์ถูกสรา้งขึน้ตัง้แตใ่น

สมัยกอ่นทีจ่ะเริม่นับครสิตศ์กัราชประมาณ 20 ปี ในยุคของจักรพรรด ิMarcus Agrippa โดยไดป้รากฎการ

แกะสลกั M. Agrippa ไวท้ีบ่รเิวณหนา้บันของตวัอาคาร ดว้ยการออกแบบและการกอ่สรา้งทีย่อดเยีย่มจงึ

ท าใหว้หิารแห่งน้ีนัน้นับเป็นสิง่กอ่สรา้งเดยีวทีก่อ่สรา้งมาตัง้แตส่มัยยุคโรมันและยงัคงสภาพสมบูรณไ์วไ้ด ้

มากทีส่ดุทีม่เีหลอือยู่ Pantheon นัน้เป็นชือ่ทีม่คีวามหมายมาจาก All of God หรอืวหิารแหง่เทพ ซึง่เป็น

วหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บูชาเทพ เมือ่เขา้ไปบรเิวณภายในวหิารคณุจะไดพ้บกบัความกวา้งขวางใหญ่โต ภายใน

วหิารนัน้ไดร้ับการออกแบบใหไ้มม่เีสาตรงกลาง เอกลกัษณท์ีโ่ดดเดน่ของการออกแบบของวหิารแห่งน้ีคอื 

Oculus ซึง่เป็นชอ่งวงกลมขนาดใหญ่มเีสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 30 ฟตุ ทีอ่ยู่บรเิวณตรงกลางโดมโคง้มน

ภายในตวัอาคาร ซึง่เป็นงานสถาปัตยกรรมทีน่่าทึง่อย่างหนึง่ในวหิารแห่งน้ี โดยบา้งก็วา่เป็นดวงตาสวรรค์

ทีเ่ชือ่มระหวา่งพระเจา้และมนุษย ์** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่

สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทั

จะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง 

ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยะธรรมโรมันในชว่ง 

2,000 ปีทีผ่่านมา  

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั สนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของเมอืงโรมประเทศอติาล ีเป็นสนามกฬีากลางแจง้โบราณขนาดใหญ่ยักษ์ ใจกลาง

เมอืง ทีน่อกจากจะเคยเป็นสนามประลองอนัทรงเกยีรตทิีโ่หดเหีย้มแลว้ ยงัไดร้บัการคดัเลอืกจาก

องคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหมอ่กีดว้ย สนามกฬีา

โบราณขนาดใหญ่แห่งน้ีถูกสรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรดเิวสเปเซีย่นแห่งจักวรรดโิรมัน และไดส้รา้งแลว้เสร็จ

ในสมัยจักรพรรดไิททสัในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่1 หรอืราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมลีกัษณะเป็นอฒัจันทรร์ูป

วงกลมทีก่อ่ดว้ยอฐิและหนิทรายทีม่เีสน้รอบวงประมาณ 527 เมตร สงูประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจุ

คนไดม้ากถงึประมาณ 50,000 คน ส าหรับการออกแบบสนามกฬีาโคลอสเซยีมแหง่น้ีนัน้จัดไดว้า่ไดร้ับการ

ออกแบบทีช่าญฉลาดมาก โดยไดม้กีารออกแบบใหผู้ช้มไดรู้ส้กึใกลช้ดิกบันักกฬีาดว้ยการออกแบบในสว่น

ของสนามกฬีาใหเ้ป็นรูปครึง่วงกลม นอกจากนัน้ยังมกีารออกแบบทางระบายน ้าที่ดเีพือ่ป้องกนัน ้าขงัใน

สนามหากเกดิฝนตกอนัเป็นตน้แบบของการออกแบบสนามกฬีาอืน่ๆ ทั่วโลกในปัจจุบันอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

น าท่าน เขา้ชม อคัรมหาวหิารนกับญุยอหน์ ลาเตรนั (Basilica of St. John Latera) หนึง่ในสีม่หา

วหิารทีเ่ป็นรากฐานส าคญัของครสิตจักรโรมันคาทอลคิในเมอืงโรม เป็นมหาวหิารทีเ่กา่แกม่ากทีส่ดุและมี

ความอาวโุสสงูสดุในบรรดามหาวหิารเอกทัง้สีใ่นพระสนัตะปาปา มลี าดบัศกัดิอ์ยู่เหนือแมก้ระทั่งมหาวหิาร

นักบุญเปโตร และเป็นเพยีงอาสนวหิารเพยีงแหง่เดยีวในโลกทีม่ฐีานะเป็น อคัรมหาวหิาร และเน่ืองจาก

เป็นอาสนวหิารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ จงึไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นอาสนวหิารแม่ของศาสนจักรโรมันคาทอลกิ 

หัวหนา้คณะองคปั์จจบุันคอื พระคารด์นัิลอากอสตโีน วลัล ีซึง่เป็นคารด์นัิลใหญ่แห่งมุขมณฑลแห่งโรม ** 

รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณีท ัง้นีท้างบรษิทั

จะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน เขา้ชม มหาวหิารซนัตามาเรยีมจัโจเร (Basilica di Santa Maria Maggiore) เป็นมหา

วหิารเพยีงแห่งเดยีวในเมอืงโรมทีส่ามารถคงลกัษณะทางสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิทีส่รา้งไวไ้ด ้การ

ตกแตง่ภายในนัน้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไฮบรดิทีม่หีอระฆังในแบบของโรมันในศตวรรษที ่14 และยังเป็น

หอระฆังในยุคกลางทีส่งูทีส่ดุในกรุงโรม นอกจากนัน้การตกแตง่ภายในบางสว่นก็เป็นการตกแตง่ภายใน

แบบบาร็อคทีป่ระดบัตกแตง่ไปดว้ยขดุภาพโมเสกทีรุ่ง่โรจนใ์นศตวรรษที ่14 อกีดว้ย ** รอบของการเขา้

ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั น า้พุเทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน ้าพุประตมิากรรมของเทพนยิายกรกี

แบบบาร็อค ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงโรม มคีวามสงู 25.9 เมตร (85 ฟตุ) และกวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟตุ) มี

ต านานเลา่วา่ หากหันหลงัแลว้โยนเหรยีญลงน ้าพุเทรว ีแลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลบัมาเมอืงโรมอกีครัง้ ก็จะ

สมหวงั  

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นบนัไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็นแหลง่แฟชัน่ชัน้น าสดุหรู ไม่วา่จะเป็น

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าตา่งๆมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี ใหท้่านได ้

เลอืกสรรค ์และยังเป็นแหลง่นัดพบยอดนยิมทีส่ดุของชาวอติาเลีย่นอกีดว้ย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Brand, Rome หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีส่าม เมอืงโรม - เมอืงเลคซโิอ - เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท - เมอืงฟลอเรนซ ์- มหาวหิารซานตา

มาเรยี เดล ฟิโอเร - จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี - น า้พุอนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจูน - อนุสาวรยีว์รีบุรุษ

เปอรซ์อิสุถอืหวัเมดูซา่ - อนุสาวรยีเ์ดวดิ - สะพานเวคคโิอ        

               (B/-/D)      

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเลคซโิอ (Leccio) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ประเทศอติาล ีเพือ่

เดนิทางสู ่เลคซโิอ เดอะ มอลล ์เอาทเ์ล็ท (Leccio The Mall Outlets) ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้

แบรนดเ์นมชัน้น ามากมายของประเทศอติาลใีนราคาย่อมเยา อาทเิชน่ Armani, Balenciaga, Bottega 

Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงทีไ่ดร้บัขนาน

นามวา่เป็นเมอืงศนูยก์ลางแห่งศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์มทีวิทัศนต์ามธรรมชาตทิีส่วยงาม ตัง้อยูท่ีแ่ม่น ้า

อารโ์น เมอืงฟลอเรนซเ์คยเป็นเมอืงหลวงของประเทศอติาลใีนชว่งระหวา่งปี ค.ศ. 1865 ถงึปี ค.ศ. 1870 

ตระกลูทีม่อี านาจในการปกครองอย่างยาวนานในเมอืงฟลอเรนซค์อืตระกลู Medici ผูซ้ ึง่มคีวามชืน่ชอบใน

การสะสมผลงานของศลิปะและงานสถาปัตยกรรม ฟลอเรนซจ์งึเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นศนูยก์ลางทาง

ศลิปะและวฒันธรรมมายาวนาน โดยในสว่นของใจกลางเมอืงเกา่ของเมอืงฟลอเรนซ ์ไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1982  

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) 

ชมความยิง่ใหญ่ของมหาวหิารทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวปียุโรป โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิออ่น

หลายสตีกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม พเิศษ !! แจกความสดชืน่ !! บรกิารไอศกรมีพืน้เมอืง 

ทา่นละ 1 สกูป๊ หรอื 1 โคน ** วนัและเวลาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บั

สถานการณเ์ป็นส าคญั กรณีไมส่ามารถรบัประทานไอศกรมีได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ์

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบั

ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 



 

  
 
 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปป้ันอนั

วจิติรสวยงาม อาทเิชน่ น า้พุอนุสาวรยีเ์ทพเจา้เนปจนู (Fountain of Neptune), อนุสาวรยีว์รีบรุษุ

เปอรซ์อิสุถอืหวัเมดูซา่ (Perseus with the Head of Medusa), อนุสาวรยีเ์ดวดิ (David 

Statue) ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่  

น าท่านเดนิทางสู ่สะพานเวคคโิอ (Vecchio) สะพานเก่าแกท่ี่มีรา้นขายทองและอัญมณีอยู่ทัง้สองขา้ง

สะพาน อสิระใหท้่านชมบรรยากาศและเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั West Florence Hotel, Florence หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฟลอเรนซ ์- เมอืงปิซ่า - จตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม - หอพธิเีจมิน า้มนต ์- มหาวหิารแห่ง

เมอืงปิซา่ - หอเอนแหง่เมอืงปิซา่ - เมอืงเวนสิ                           

             (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงแห่งศลิปะที่

ส าคญัของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงเล็กๆอยู่ในแควน้ตอสคานา ฝ่ังแม่น ้าอารโ์น อยู่ทางตะวนัตกของเมอืง

ฟลอเรน้ซ ์และทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงเซยีนา ดา้นตะวนัตกของเมอืงตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

แมว้า่จะเป็นเมอืงเล็กๆ แตก็่เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้ักของนักท่องเทีย่ว เพราะเป็นทีต่ัง้ของ

สถาปัตยกรรมอนัสวยงามทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก  

น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรอื จัตรุัสกมัโป เดย ์มรีาโกล ี

(Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน

ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่จาก น าท่าน 

ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั หอพธิเีจมิน า้มนต ์(Baptistry of  St. John) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศอติาล ี

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงปิซา่ (Duomo di Pisa) และ ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 

กบั หอเอนแหง่เมอืงปิซา่ (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอระฆังสงูใหญ่ของศาสนาครสิตน์กิาย



 

  
 
 
 

โรมันคาทอลกิทีซ่ ึง่ตัง้อยู่ทีจ่ัตรุัสเปียซซา เดล ดโูอโม สรา้งดว้ยหนิออ่นสขีาว ซึง่มเีอกลกัษณโ์ดดเดน่ที่

ความเอนเอยีงของหอระฆังซึง่ยอดของหอระฆงันัน้ห่างจากแนวตัง้ฉากของพืน้ไปประมาณ 3.9 เมตรร 

ไดร้บัการคดัเลอืกจากองคก์ร New 7 Wonders ใหเ้ป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค

กลางอกีดว้ย ** ยงัไมร่วม คา่บตัรเขา้ชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์(หอเอนแหง่เมอืงปิซา่) คา่บตัร

เขา้ชม ทา่นละ ประมาณ 20 ยโูร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 700 บาท (THB) 

ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาท)ี ฝ่ัง

แผ่นดนิใหญ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต ของประเทศอติาล ีเมอืงเวนสิถูกสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะ

เล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบรเิวณทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงท่า

โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ชค้ลองในการคมนาคมมากทีส่ดุของประเทศอติาล ี

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนู สปาเก็ตตีห้มกึด า  

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Poppi Hotel, Venice หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีห่า้ เมอืงเวนสิ - ทา่เรอืตรอนเคตโต ้- ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ - เกาะเวนสิ - ทา่เรอื

ซานมารโ์ค - สะพานถอนหายใจ - วงัดอดจ ์- จตัุรสัซานมารโ์ค - โบสถซ์านมารโ์ค - เมอืงมลิาน 

- มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน - แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล - อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์

เอ็มมานูเอลที ่2 - อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่- โรงละครปิอซัซา่ เดลลา สกาลา - ประตูชยั

แหง่เมอืงมลิาน - ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้                  (B/-/-)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto Pier) เพือ่ ลอ่งเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของ

ชาวเวนสิ (Cruise to Venice) สู ่เกาะเวนสิ (Venice) หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมน

ตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยการคมนาคมทัง้เมอืงใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มเีกาะนอ้ยใหญ่

กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกนักวา่ 400 แห่ง เดนิทางถงึ ทา่เรอืซานมารโ์ค (San Marco 

Pier) ศนูยก์ลางของเกาะเวนสิ น าท่าน เดนิชมความสวยงามโดยรอบ ของเมอืงเวนสิ ผา่นชม 

สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งราวน่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้ง

พพิากษาไปสูค่กุจะไดม้โีอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหวา่งเดนิผ่านชอ่ง

หนา้ตา่งทีส่ะพานน้ี ซึง่เชือ่มตอ่กบั ผา่นชม วงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อนัเป็นสถานทีพ่ านักของเจา้ผู ้

ครองเมอืงเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดงัทีเ่คยเดนิผ่านสะพานน้ีมาแลว้คอื คาสโนวา่น่ันเอง ** รอบของ

การลอ่งเรอือาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดท้กุกรณี เนือ่งจากเป็นการ

ช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคญั ** 

 

น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัซานมารโ์ค (St. Mark’s Square) จัตรุัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาณาเขตอนังดงาม 

รวมทัง้ น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั โบสถซ์านมารโ์ค (St. Mark’s Bacilica) ทีม่โีดมใหญ่ 5 โดม 

ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเดนิเทีย่วชมเกาะอนัสดุแสนโรแมนตกิตามอธัยาศยั 

เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ หรอืน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1720 

หรอื เลอืกซือ้โปรแกรมเสรมิพเิศษ น่ังเรอืกอนโดลา่ เรอืพืน้เมอืงของชาวเวนสิ ลอ่งชมความสวยงาม

โดยรอบของเกาะเวนสิ ** ยงัไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ราคาขึน้อยูก่บัชนดิของเรอื และ แตล่ะ

ชว่งวนั ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดอกี

คร ัง้ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) หรอื มลิาโน (Milano) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 

นาท)ี เป็นเมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีตัง้อยู่

บรเิวณทีร่าบลอมบารด์ ี(Lombardy) เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจัดใหเ้ป็น

เมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทีม่ี

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญ่ดว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยู่ทีจ่ัตรุัสกลางเมอืงมิ

ลานเปรยีบเหมอืนเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงมลิาน เป็นมหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบัสองในประเทศอติาลี

รองจากมหาวหิารเซนต ์ปีเตอรส์ บาซลิกิา ทีต่ัง้อยู่ทีน่ครรัฐวาตกินัเท่านัน้  

 ** ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชม มหาวหิารแห่งเมืองมลิาน ท่านละ ประมาณ 5 ยูโร (EUR) หรอื 

ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 175 บาท (THB) ** 

น าท่านเดนิทางสู ่แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็น

ศนูยก์ารคา้ทีส่วยงาม หรหูราและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมลิาน ผา่นชม อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์

เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผูร้เิริม่การรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ี

และอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื อนุสาวรยีล์โิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่

(Leonado Davinci Monument) หันหนา้ไปทางโรงละครทีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของ ผา่นชม โรง

ละครปิอซัซา่ เดลลา สกาลา (Piazza della scala) หรอื โรงละครสกาลา่เกา่แกข่องเมอืง ผา่นชม 

ประตูชยัแหง่เมอืงมลิาน (Porta Sempione) ตัง้ตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมอืงมิ

ลานแห่งน้ี กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1888 มเีน้ือทีโ่ดยรวมทัง้หมด 240 ไร่ และตัง้อยู่ในบรเิวณศนูยก์ลางทาง

ประวตัศิาสตรข์องเมอืงภายในเขตการปกครองที ่1 อยู่ตดิกบัสวนของ ผา่นชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้

(Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเกา่แกห่ลายรอ้ยปีอนัเป็นแหลง่รวมแกลลอรีแ่ละพพิธิภัณฑท์ีม่ี

ชือ่เสยีงของเมอืงมลิาน อดตีเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกลูวสิคอนต ิ(Visconti) ตอ่มาเป็นทีพ่ านัก

ของผูน้ าเผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอืตระกลูสฟอรซ์า (Sforza)  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel SHG Grand Milano Malpensa, Milan หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงมลิาน - ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี- ทา่อากาศ

ยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์    (B/-/-) 

 



 

  
 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิลิาโน มลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีเพือ่ใหท้่าน

มเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร        

12.40 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสาย

การบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ355 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ12 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่จ็ด  ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                    

 

07.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่น

เคร ือ่ง ** 

09.45 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ972 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพและความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

16 - 22 กุมภาพนัธ ์

2563 

16FEB SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.40+1 

17FEB SQ366 SIN-FCO 

01.55-08.10 

21FEB SQ355 MXP-SIN 

12.40-07.35+1 

22FEB SQ972 SIN-BKK 

09.45-11.10 

39,999 39,999 39,999 8,999 26,999 

22 - 28 มนีาคม 2563  

22MAR SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.40+1 

23MAR SQ366 SIN-FCO 

01.55-08.10 

27MAR SQ355 MXP-SIN 

12.40-07.35+1 

28MAR SQ972 SIN -BKK 

09.45-11.10 

42,999 42,999 42,999 8,999 29,999 

12 - 18 เมษายน 2563 

(13 14 15 เม.ย. วนั

สงกรานต)์ 

12APR SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.25+1 

13APR SQ366 SIN-FCO 

01.30-08.05 

49,999 49,999 49,999 8,999 36,999 



 

  
 
 
 

17APR SQ355 MXP-SIN 

13.00-07.00+1 

18APR SQ972 SIN-BKK 

09.35-11.05 

26 เม.ย. - 02 พ.ค. 

2563 

 (01 พ.ค. วนัแรงงาน) 

26APR SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.25+1 

27APR SQ366 SIN-FCO 

01.30-08.05 

01MAY SQ355 MXP-SIN 

13.00-07.00+1 

02MAY SQ972 SIN-BKK 

09.35-11.05 

44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

31 พ.ค. - 06 ม.ิย. 2563 

(03 ม.ิย. วนัเฉลมิฯราชนิ)ี 

31MAY SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.25+1 

01JUN SQ366 SIN-FCO 

01.30-08.05 

05JUN SQ355 MXP-SIN 

13.00-07.00+1 

06JUN SQ972 SIN -BKK 

09.35-11.05 

44,999 44,999 44,999 8,999 31,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 

15-20 วนัท าการ ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เคร ือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่

ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัร ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตุผลใด

เหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมา

เพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะ

จดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ ีจ่ะส ัง่

เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทีส่ถานทีด่งักลา่วตรงกบั

วนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่

กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนือ่งจาก

เงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 



 

  
 
 
 

- คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวนัเดนิทาง 

หรอื อพัเกรดได ้

- คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 

ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 

- คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรอื ผ่านชม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

- คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

- คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

- คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

- คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

- คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

- คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

- คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 39 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,365 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่าน

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

- คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศอติาล ีทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่ว กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเชน่ ท่านท าจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นน้ีภายในวนัที ่

3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด 

และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีที่

คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ 

เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 



 

  
 
 
 

2. นักท่องเทีย่ว กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็

ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดั

สมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 

30 วนั ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้

ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการช าระ

เงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ และหนา้สมุด

บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

2. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม   

3. ส าหรับอตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้

อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 



 

  
 
 
 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรียบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขที่วซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 

 


