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อุทยานเทือกเขาโดโลไมต์ 

อาณาจักรโรมัน อติาล ีเหนือ-ใต้ : 10 วัน 7 คืน 
 



พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant    บริการน ้าด่ืมทุกวัน   รถบัส 50 ท่ีนั่ง    
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง  อาหารไทย, จีน, พื้นเมือง   จัดแบบเท่ียวสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทัวร์มีเวลาช้อปป้ิง 
ก าหนดการเดินทาง :  
วันแรกของการเดินทาง          ประเทศไทย  
22:00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเคร่ือง 

วันท่ีสองของการเดินทาง        ประเทศไทย - ดูไบ - มิลาน - โบลซาโน (อติาล)ี 

01:05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน โดย สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385/EK205 
  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 0500-0905 *.*.*. 
13:10 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินเมืองมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี  ...หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ … 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (BOLZANO) (275 กม.) เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์
โบลซาโนเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต ้(SOUTH TYROL) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยแม่น ้า ท่ีน่ีแม่น ้า 
TALVERA จะไหลลงไปในแม่น ้า ISRACO และมารวมกนัเป็น
แม่น ้า ADIGE เนินเขาท่ีเป็นป่าทุ่งหญา้ ไร่องุ่นและเทือกเขา  
DOLOMITES ในทางทิศตะวนัออกนั้นเหมาะกบัการพกัผอ่น
แบบผอ่นคลายอยา่งยิง่ เมืองโบลซาโนรู้จกักนัทัว่ไป เม่ือคร้ังท่ี 
NATIONAL GEOGRAPHIC ไปถ่ายท าสารคดี การคน้พบซาก
มนุษยท่ี์ฝ่ังอยูใ่ตหิ้มะบนยอดเขาสูงในแควน้ทีโรลของ
ออสเตรีย และน าร่างนั้นมาไวท่ี้เมืองโบลซาโนเรียกกนัวา่
มนุษยหิ์มะแห่งโบลซาโน ท่ีเป็นข่าวไปทัว่โลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  FOUR POINT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสามของการเดินทาง          โบลซาโน - ออร์ติเช่ - กระเช้า ALPE DI SIUSI - ทะเลสาบเบรียส - เบลลูโน่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินชมเมืองเก่า ชมวิหาร DUOMO  โบสถ ์CHIESA DEI 
DOMENICAN และอนุสาวรียท่ี์จตัุรัสกลางเมือง PIAZZA DELLE ERBE 
แถบถนนคนเดิน PIAZZA WALTHER และยา่นอาเขตโบลซาโน ใหท้่านได้
เดินเล่นชมเมือง…  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ติเซ่ (ORTISEI) (40 กม.) เมืองแห่ง
ศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวในแถบอุทยานโดโลไมท ์ท่ีอยูใ่นหุบเขา มีเทือกเขา

ลอ้มรอบสวยงามยิง่นกั 
อิสระใหท้่านพกัผอ่นเพลิดเพลิน กบัอากาศอนับริสุทธ์ิ ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตา 

https://europe4thais.wordpress.com/2013/10/12/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/


น าท่าน นัง่กระเชา้ขึ้นสู่บนเนินเขาท่ีเรียกวา่ ALPE DI SIUSI น าท่าน
ชมวิวทิวทศัน์บนทุ่งหญา้ราบเลียบบนภูเขา ท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่กวา้งใหญ่
ท่ีสุดในยโุรป ท่านจะไดส้ัมผสัความงดงามอนัประหลาดมหศัจรรย์
ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท ์จากมุมสูงรอบดา้น ชมทศันียภาพอนั
ยิง่ใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO 
MOUNTAIN RANGE ท่ีมีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชนัเป็น
จุดเด่นมีเส้นทางเดินลดัเลาะ สู่จุดชมวิวต่างๆ ใหท้่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทบัใจก่อนท่านจะได้
ต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศสุดท่ีจะบรรยาย อิสระใหท้่านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านนัง่
กระเชา้กลบั ลงสู่ดา้นล่าง  

*.*.*. หมายเหตุ : การนัง่กระเชา้ หากสภาพอากาศไม่อ านวยหรือมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถขึ้นได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการงดใหน้ัง่กระเชา้เพื่อความปลอดภยั *.*.*. 
 น าท่านสู่ SECEDA เป็นจุดชมวิวท่ีพีคท่ีสุดของโดโลไมตเ์ลยก็วา่

ได ้ซ่ึงจุดน้ีจะเห็นยอดเนินคลา้ยเปลวไฟท่ีแขง็เป็นหิน จึงมีคนตั้ง
สมยานามวา่ FLAME FROZEN IN STONE เป็นทุ่งหญา้ลาดเอียง 
สวยอลงัการสมค าล ่าลือ… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่าน ชมทะเลสาบเบรียส (BRAIES) (90 กม.) ซ่ึงอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ FANES SENNES 

BRAIES เขตป่าสงวนท่ีใหญ่ท่ีสุดใจกลาง
เทือกเขาโดโลไมท ์...อิสระถ่ายภาพความ
งดงามของทะเลสาบ ซ่ึงวา่กนัวา่ท่ีน่ีเป็นประตู
สู่ดินแดนใตพ้ิภพตามต านาน ทุกๆร้อยปีใน
คืนพระจนัทร์เตม็ดวงเจา้หญิงในต านานจะ
ออกมาจากเนินเขา SASS DIA PORTA ภาษา

ลาตินหมายถึง ประตูบนภูเขา ทรงพายเรือรอบๆทะเลสาบพร้อมส่งเสียงแตรท่ีดงักึกกอ้งไปทัว่เทือกเขา
โดโลไมท ์..... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบลลูโน่ (BELLUNO) (111 กม.)... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั EUROPA EXECUTIVE  หรือเทียบเท่า 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง           เบลลูโน่ - เวโรนา - เวนิส - เกาะเวนิส - โบโลญญ่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (VERONA) (209 กม.) อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของอิตาลี เป็นเมืองท่ี
ใหญ่และส าคญัเป็นอนัดบัสองในแควน้เวเนโต รองจากเมืองเวนิส …ไดรั้บสมญานามวา่ LITTLE 
ROMAN เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้างจากสมยั โรมนัไวอ้ยา่งสมบูรณ์ เป็นเมืองท่ีสมญานามวา่ 
“LITTLE ROMAN” เพราะยงัคงสภาพส่ิงก่อสร้างจากสมยั โรมนัไวอ้ยา่งสมบูรณ์ เป็นเมืองท่ี มากไป
ดว้ยกล่ินอายแห่ง ศิลปะและวฒันธรรม เป็นเมืองขนาดกะทดัรัด อบอุ่น ลอ้มรอบดว้ยสายน ้า ในปีค.ศ. 
2000 องคก์าร การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่ง สหประชาชาติก็ประกาศใหเ้วโรนาเป็นเมือง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


มรดกโลกทางวฒันธรรม…. 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บ่าย น าท่าน ถ่ายภาพดา้นนอก VERONA ARENA โรงละครกลางแจง้แบบโรมนั ลกัษณะเหมือนโคลอส

เซ่ียมท่ีโรมแต่ขนาดเลก็กวา่ นอกจากน้ี เวโรนาเป็นเมืองแห่งความรัก ท่ีมีเร่ืองราวความรักระหวา่งหนุ่ม
สาวของสองตระกูลผูย้ิง่ใหญ่ มองตากิว(โรมีโอ) และ คาปูเลต็ (จูเลียต) ยิง่เม่ือ วิลเล่ียมเชคส
เปียร์ เอาเร่ืองราวของโรมิโอกบัจูเลียต  
มาเขียนเป็นบทละครเวที ช่ือเสียงของ โรมีโอ จูเลียต และ เวโรนา ก็โด่งดงัมากขึ้นและดึงดูด
ใหน้กัท่องเท่ียว 
น าท่าน ชมภายนอกบา้นของจูเลียต (CASA DI GIULIETTA) คือบา้นเลขท่ี 27 ถนน VIA 
CAPPELLO CASA DI GIULIETTA ซ่ึงแทจ้ริงแลว้บา้นหลงัน้ี เคยเป็นของตระกูล 
CAPPELLO เป็นความบงัเอิญท่ีช่ือตระกูลคลา้ยคลึงกบัตระกูล CAPULET ของจูเลียต แต่
ดว้ยความท่ีกระแสของละครดงั คนก็เลยอินจดัเมืองน้ีก็เลยถูกพฒันาใหเ้ป็นท่ีท่องเท่ียว 

อยา่งไรก็ตามบา้นหลงัน้ีสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี13 และไดเ้มืองน้ีก็เลยถูกพฒันาใหเ้ป็นท่ีท่องเท่ียว 
อยา่งไรก็ตามบา้นหลงัน้ีสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี13 และไดท้ าการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษท่ี 20 โดย
เพิ่มระเบียงซ่ึงเป็นท่ีท่ีโรมิโอสารภาพรักกบัจูเลียตในบทประพนัธ์อีกทั้งยงัเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหห้ญิง 
สาวจากทัว่โลก 
พากนัมาท่ีน่ี ยนืริมระเบียงแห่งน้ี และด่ืมด ่ากบับรรยากาศท่ีเขียนขึ้นเม่ือหลายร้อยปีก่อนเพื่อจินตนาการ
ถึงโรมิโอของพวกเธอ… 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) (120 กม.) หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลี เป็นเมืองท่ี
รู้จกักนัในดา้นของความเจริญรุ่งเรืองทางประวติัศาสตร์ และศิลปะท่ีไดรั้บหลายฉายาวา่ ราชินีแห่งทะเล
อาเดรียตริก (QUEEN OF THE ADRIATIC) เมืองแห่งสายน ้า (CITY OF WATER) เมืองแห่งสะพาน 
(CITY OF BRIDGES) และเมืองแห่งแสงสวา่ง (THE CITY OF LIGHT) อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีโรแมนติ
กเมืองหน่ึงในยุโรปท่ีไม่เหมือนเมืองใดในโลกไม่มีการอนุญาตให้ร้ือส่ิงก่อสร้างเก่า ไม่มีรถยนตมี์แต่เรือ
ท่ีจ ากดัไม่ใหเ้สียงดงั ดงันั้นทัว่โลกจึงหลงใหลมนตเ์สน่ห์อนัสุนทรียข์องเวนิชตลอดมา...  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


จากนั้นน าท่าน ล่องเรือสู่ เกาะเวนิส ...ชมจตัุรัสซานมาร์โค จตัุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในอิตาลี ผ่านชมมหาวิหา
ซานมาร์โคพระราชวงัดอจส่ิงก่อสร้างท่ีเก่าแก่มากวา่ 800 ปีมาแลว้เม่ือสมยัเวนิชยงัเป็น สาธารณะรัฐอิสระ
ซ่ึงเคยร ่ารวย และมีอ านาจมหาศาล และเคยส่งใหม้าร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน...อิสระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั 
*.*.*. (ท่านใดตอ้งการนัง่เรือกอนโดล่า กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์ล่วงหนา้ ค่าเรือท่านละ 20 ยโูร นัง่ได ้6 ท่าน) 
*.*.*.  
แลว้น าท่านกลบัสู่ฝ่ังเมืองเวนิส เพื่อเดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (BOLOGNA) (154 กม.) เมือง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสี  ยงทางดา้นท่องเท่ียวและเป็นเมืองหลวงของแควน้ เอมีเลีย-โรมญัญา (EMILIA-
ROMAGNA) เป็น 1ใน 20 แควน้ของประเทศอิตาลี โดยตวัเมืองนั้นตัง่อยูใ่นหุบเขาโป ทางตอนเหนือ
ของประเทศอิตาลโดยตั้งอยูร่ะหวา่งแม่น ้าโป กบั เทือกเขาแอเพนไนน์ยงัเป็นหน่ึงในเมืองยคุกลางท่ี
ไดรั้บการเก็บรักษาไวดี้ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป… 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพกั  AC HOTEL BY MARRIOTT BOLOGNA หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้าของการเดินทาง           โบโลญญ่า - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (FLORENCE) (112 กม.) 
เมืองแห่งดอกไมบ้าน ต านานแห่งบา้นเกิดของศิลปินช่ือดงักอ้ง
โลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ไมเคิล แองเจโล และท่านศิลป์พี
ระศรี อดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของอิตาลีก่อนจะยา้ยไปอยูก่รุง
โรม เมืองท่ีมีความเจริญมัง่คัง่ทางการคา้และเศรษฐกิจ เป็น
เมืองท่ีมีความสวยงามจนท่านจะหลงใหล และถือเป็นเมืองตน้
ก าเนิดศิลปะแบบเรเนอซองส์อีกดว้ย  

....น าท่าน ชมยา่นเมืองเก่า ชมดูโอโม่ประจ าเมืองท่ีมีความงดงามตามแบบเรเนอ
ซองส์   
สะพานแวคคิโอสัญลกัษณ์ของเมืองฟลอเร้นซ์ เดินผา่นร้านคา้ และสินคา้ท่ีวางขาย
อยูม่ากมายท่ีล่อตาล่อใจจนท่านอดใจไม่ได ้จตุัรัสซิญญอเรีย และรูปป้ันของเดวิด 
ชายหนุ่มรูปงามท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดในต านานสัญลกัษณ์
ของการปลดปล่อยเสรีภาพ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ย 
สถาปัตยกรรมช้ินส าคญัต่างๆมากมายจนไดฉ้ายาวา่เป็น
พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ จตัุรัสซานตาโกรเช่ สถานท่ีฝังศพของ

ไมเคิลแองเจโล ...น าท่าน ถ่ายภาพกบัจอตโต แคมพานีลี (GIOTTO’S 
CAMPANILE) หรือจอตโต เบล ทาวเวอร์ (GIOTTO’S BELL TOWER) หอ
ระฆงัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมหาวิหารฟลอเรนซ์ ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมโกธิค ดว้ยความสูงประมาณ 84.7 เมตร (277.9 ฟุต) ตวัหอคอยถูก
ตกแต่งดว้ยรูปป้ัน รูปแกะสลกัอยา่งงดงาม และไม่ไกลจากกนันกัจะเป็นท่ีตั้งของหอท าพิธีศีลจุ่ม 



(FLORENCE BAPTISTERY) เป็นอาคารทางศาสนาท่ีมีสถานะเป็นโบสถข์นาดเลก็เป็นหน่ึงในอาคารท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในเมือง โดยหอแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1059 – 1128 อิสระใหท้่านชมเมือง… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (110 กม.) เป็นเมืองท่ี

ตั้งอยูใ่นแควน้ทสัคานี ริมฝ่ังทะเลใกลป้ากแม่น ้าอาร์โนท่ีไหลมา
จากเมืองฟลอเรนซ์ รุ่งเรือง สูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 11-12 เม่ือ
หลายร้อยปีมาแลว้ . 
น าท่าน ชมหอเอนเมืองปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) ท่ีขึ้น
ช่ือในดา้นความสัมพนัธ์ของการสร้างกบัแรงโนม้ถ่วงของตวั
อาคารท่ีสมดุลกนัโดยบงัเอิญจนไดช่ื้อวา่ เป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลกสมยักลางและเป็น
สัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของอิตาลี... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั NH PIZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันท่ีหกของการเดินทาง     ปิซ่า - โรม - ซอร์เรนโต้  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) (370 กม.) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของอิตาลี ท่ีมีทั้งความเก่า
และความใหม่ซอ้นแทรกอยู่ดว้ยกนัอยา่งกลมกลืน ตั้งอยู่บนแควน้ลาซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของ
ประเทศมีแม่น ้าไทเบอร์ (TIBER) ไหลผา่นกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานท่ีส าคญั และ
เมืองเก่าโรมนัจะอยูท่างฝ่ังขวาของแม่น ้าส่วนฝ่ังซา้ยเป็นรัฐวาติกนั และเขตทราสเตเวเร 
(TRASTEVERE) ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผูมี้ฐานะ และปัจจุบนัเป็นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆ 
ทนัสมยั… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต ้ (SORRENTO) (160 กม.) ท่ีมาของเพลง คมัแบค ทู ซอร์เรนโต ้ 

และเป็นบา้นเกิดของเอนริโก คารูโซ (ENRICO CARUSO)  นกัร้องโอเปราช่ือดงั เป็นเมืองในฝันท่ี
งดงามล ้าเลิศ เมืองท่ีมีทศันียภาพสวยงาม โดยเฉพาะเวลาตอนท่ีพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า … 
น าท่าน ชมเมืองซอร์เรนโต ้ เมืองตากอากาศเลก็ๆ ริมอ่าวเนเป้ิล แต่ช่ือเสียงของเมืองในฐานะเมือง
ท่องเท่ียวของอิตาลี
นั้นไม่ไดเ้ลก็ตาม
ขนาดของเมือง ตวั
เมืองตั้งอยูบ่นหนา้ผา
สูง และไล่ระดบัลง
มาตามความลาดชนั
จนลงมาถึงระนาบ
เดียวกนักบัหาดทรายสีเทาท่ีไดรั้บการจดัระเบียบไวอ้ยา่งเรียบร้อย และมีชายฝ่ัง Amalfi ท่ีเลียบริมทะเล
ไปตามหนา้ผายาวถึง 50 กม…… 



น าท่าน ชมจตัุรัสทาซโซ่ (PIAZZA TASSO) ตั้งอยู่
บริเวณใจกลางเมือง เป็นจตัุรัสท่ีเตม็ไปดว้ยสีสันของ
ร้านรวงท่ีตั้งเรียงรายตลอดสองขา้งทางของถนนสายท่ี
ไดช่ื้อวา่เป็นชอ้ปป้ิงสตรีทอนัมีช่ือเสียงของเมืองซอร์
เรนโต ้พร้อมทั้งยงัไดช้มวิถีชีวิตของผูค้นพื้นเมืองท่ีนิยม
มานัง่จิบกาแฟ หรือมานัง่พูดคุยสังสรรคก์นัใน
ร้านอาหาร น าท่านชมบริเวณโดยรอบจตัุรัสทาซโซ่ ท่ี
เตม็ไปดว้ยโบสถ ์วิหารท่ีมีความโดดเด่นงดงามเป็น
เอกลกัษณ์ดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบารอค อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั… 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  MICHELANGELO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเจ็ดของการ   โซเรนโต้ - เปสตุม - มาเทรา - อลัเบโรเบลโล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเปสตุม (PAESTUM) (95 กม.) เป็นแหล่ง
โบราณคดีเก่าแก่สมยักรีกโบราณ ช่ือเดิมแบบกรีกคือ POSEIDONIA 
ก่อตั้งในช่วง 600 ปีก่อนคริสตกาล  ... 
น าท่าน ชมแหล่งโบราณคดีซ่ึงเป็นซากปรักหกัพงัของวิหาร 3 หลงั คือ 
วิหารอธีน่า, วิหารเฮร่า และวิหารโพไซดอน โดยวิหารอธีน่ามีขนาดเลก็
ท่ีสุดและตั้งอยูโ่ดดเด่ียว ส่วนอีกสองวิหารอยูคู่่กนั วิหารเฮร่า หรือ 

BASILICA ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาวิหาร
ทั้งสามซ่ึงยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีดี จนเป็นสถาปัตยกรรมของอาณานิคมกรีก
ในศตวรรษท่ี 6 ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด นอกจากวิหารแลว้ ยงัมีซากอาคาร
บา้นเรือนรวมถึงพื้นกระเบ้ืองโมเสคช้ินเลก็ๆ, AMPHITHEATRE ขนาด
เลก็, FORUM และอ่ืนๆ… 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินสู่ เมืองมาเทรา (MATERA) (185 กม.) เมือง

โบราณเลก็ๆ ทางตอนใตข้องอิตาลีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงตั้งอยูใ่นแควน้บาซีลีกาตา 
(BASILICATA) ของประเทศอิตาลี ไดรั้บขนานนามวา่เป็นเมืองใตดิ้นหรือ เมืองมนุษยถ์ ้า เมืองน้ีสร้างอยู่
ในหิน และผูค้นอาศยัอยูใ่นบา้นหินโบราณท่ีเป็นถ ้าท่ีเรียกวา่ ซาสซี (SASSI) มานานหลายศตวรรษ ซ่ึง
องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก… 
จากนั้นน าท่าน ชมเมืองมาเทรา เมืองน้ีจะมีสองส่วน
คือส่วนเมืองเก่าและส่วนเมืองใหม่ท่ีรัฐบาลพยายาม
อพยพผูค้นใหม้าอยูท่ี่เมืองใหม่ แต่ก็ยงัมีพลเมือง
บางส่วนยงัคงอาศยัอยูใ่นถ ้าหินของเมืองเก่า ชมยา่น



เมืองเก่า สัมผสัชีวิตท่ามกลางเขาวงกตท่ีมีทางเดินขนาดเลก็ท่ีปูดว้ยหิน บนัไดสูงชนั และถนนท่ีคดเคี้ยว
ตลอดสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยอาคารบา้นเรือนอนัแสนเก่าแก่ ไม่มีสถาปัตยกรรม หรือพระราช วงัท่ี
สวยงามใดๆ มีแต่บา้นช่องท่ีมีอยูต่ามถ ้าท่ีเรียกกนัวา่ ซาสซี (SASSI) และ โบสถรู์เปสเตรียน ท่ีขุดไว ้ตาม
โขดหินในยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยเูนสโกไดก้ าหนดให้เป็นถ่ินฐานท่ีมีวฒันธรรมท่ีควรเก็บรักษาจนได้
ขึ้นเป็นมรดกโลก…. 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอลัเบโรเบลโล (ALBEROBELLO) (70 กม.) ตั้งอยูใ่น แควน้ยาทางทิศ
ตะวนั ออกเฉียงใตข้องอิตาลี เป็นเมืองท่ีอยูเ่กือบปลายเกือกของอิตาลี จึงมีทะเลลอ้มรอบอยูใ่กล้ๆ  … 
น าท่าน ชมหมู่บา้นกระโจมหิน (TRULLI VILLAGE) หมู่บา้นเก่าแก่ รูปทรงแปลกตา มีเอกลกัษณ์

ทางดา้นสถาปัตยกรรมซ่ึง
มีหลงัคาบา้นเป็นรูปทรง
กรวยเกือบทุกหลงั  การท่ี
มีรูปทรงแบบน้ี ท่ีจริงก็มี
เคา้โครงมาตั้งแต่สมยั
โบราณ เพราะเป็นบา้นท่ีมี
วิวฒันาการ การตั้งถ่ินฐาน

ของคนแถบ GREECE, EGYPT, SARDINIA AND SICILY รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีการตั้ง
บา้นเรือนแบบน้ีมาตั้งแต่ราวศตวรรษท่ี 14-15 การท่ีบา้นเมืองดูโบราณๆนั้น เพราะวสัดุท่ีใชส้ร้างบา้นเขา
ใชว้สัดุจากธรรมชาติ ท่ีหาไดร้อบๆนัน่เอง และการ
ก่อสร้างก็ง่ายๆ ไม่สลบัซบัซอ้น แต่ก็ยงัไม่วายมีต านาน 
เก่ียวกบัการก่อสร้างรูปแบบน้ีวา่ เกิดจากการตั้งกฎของ 
COUNT OF CONVERSANO ท่ีเป็นผูมี้อ านาจในการ
ควบคุมการก่อสร้างในสมยัก่อน เขาออกกฎใหก้าร
ก่อสร้างในยคุนั้น ใชหิ้นเรียงซอ้นกนั โดยไม่ใชปู้นก่อ
เพื่อใหง้่ายต่อการร้ือถอน เพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษี 
เอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของบา้นแถบเมดิเตอร์เรเนียนน้ีคือ การใชสี้ง่ายๆ ดว้ยสีขาวเพียงสีเดียว ไม่นิยมความ
แตกต่างโดดเด่นท่ีตอ้งไม่เหมือนใคร .... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  TRULLI HOLIDAY หรือเทียบเท่า 

วันท่ีแปดของการเดินทาง            อลัเบโรเบลโล - ปอมเปอี - โรม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเป
อี (POMPEI) (325 กม.) ตั้งอยูท่างตอนใตข้อง
คาบสมุทรอิตาลีบริเวณริมอ่าวเนเปิลส์ เม่ือ 2,000 กวา่ปี
ก่อน ปอมเปอีเป็นเมืองเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองอยา่งมาก ใน
ยคุก่อนคริสตศ์กัราชเมืองปอมเปอีน้ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพล



ของกรีกเร่ือยมา กระทัง่ราว 80 ปีก่อนคริสตศ์กัราชจึงถูกยดึครองเป็นอาณานิคมของอาณาจกัรโรมนั 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน ชมเมืองโบราณปอมเปอี ท่ีถูกปกคลุมไวด้ว้ยลาวาเม่ือคร้ังเกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ของภูเขาไฟวิสุ

เวียส (MT.VESUVIUS) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 622 ซ่ึงลาวาท่ีทบัถมกนันั้นหนาถึง 6 – 7 เมตร ท าให้
เมืองน้ีหายไปทัว่เมือง ปัจจุบนัมีการขดุคน้พบ 3 ใน 4 ส่วนของเมืองทั้งหมด จากการตั้งใจขดุคน้ซากท่ี
ค่อนขา้งจะสมบูรณ์ของผูค้น สัตวเ์ล้ียงต่างๆ ท่ีเหมือนถูกหยดุอยูก่บัท่ี ผา่นกาลเวลาอนัยาวนาน ท่ียงับ่ง
บอกถึงความเจริญในยคุนั้นไดเ้ป็นอยา่งดีวา่เคยมีฐานะเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีแน่นขนดัไปดว้ยร้านคา้
ตลาดและหอ้งแถว สนามกีฬา โรงละคร วิหาร โรงอาบน ้าสาธารณะ หอนางโลม โรงแรมหลงัจากการขุด
ส ารวจ ภาพชีวิตของชาวโรมนักวา่สองพนัปีไดป้รากฏแก่สาธารณะชน เชิญสัมผสัไดถึ้งชีวิตท่ีหรูหราใน
ปอมเปอี และพลงัอ านาจของธรรมชาติ ท่ีไม่มีใครคาดคิดและไม่อาจหลีกหนีไดท้นั ดว้ยความมหศัจรรย์
ของปอมเปอีท าให้เมืองแห่งน้ี ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก เม่ือ
ปี 1997 นอกจากน้ีท่ีน่ียงัเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศอิตาลี ท่ีมีผูม้าเยอืนมากกวา่ 
2 ลา้นคนต่อปี...น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) (245 กม.)... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพกั  NH HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง      โรม - ดูไบ - ประเทศไทย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้สู่ นครวาติกนั รัฐอิสระท่ีปกครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก 

เขา้ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ สถาปัตยกรรมล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึง
ตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั เพียตา้ ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลา
ท่ีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงล ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี … 

 จากนั้นถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหนา้สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 
เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคนไดก้วา่ 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยั
ชนะและท่ีมาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม  …ชม น ้าพุเทรว่ี จุดก าเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์
ฟาวดเ์ท่น ท่ีโด่งดงั ชมความสวยงาม
ของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบ
บาร็อค ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของเทพ
มหาสมุทร ตามต านานกล่าวไวว้า่หาก
ใครไดม้าถึงน ้าพุแห่งน้ีแลว้โยน
เหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมา
เยอืนกรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านสู่ยา่นบนัได สเปน แหล่งพกัผอ่น 

 ของชาวอิตาลีซ่ึงเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ...อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม
กนัอยา่งเตม็ท่ี 



 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั....จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงโรม เพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย  
20:50 น.       (เวลาทอ้งถ่ิน) ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK96/EK372 

*.*.*. เปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 0530-0930*.*.*. 

วันท่ีสิบของการเดินทาง               ประเทศไทย 

18:40 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ….. 
**********  

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภยั 
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าใช้จ่าย   

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ (พกัห้องคู่) พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค.-6 ก.พ. / 4-13 ก.พ. / 11-10 ก.พ.  
25 ก.พ.-6 มี.ค. / 4-13 มี.ค. / 18-27 มี.ค. 25 มี.ค.-3 เม.ย. 
/ 1-10 เม.ย. 

109,900.- 

18,500.- 

8-17 เม.ย. / 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย. 
11-20 เม.ย. 

119,900.- 

29 เม.ย.-8 พ.ค. 
6-15 พ.ค. / 20-29 พ.ค. / 27 พ.ค.-5 มิ.ย. 
24 ก.ค.-2 ส.ค. / 7-16 ส.ค.   
21-30 ส.ค. / 28 ส.ค.-6 ก.ย. / 4-13 ก.ย.  
18-27 ก.ย. / 25 ก.ย.-4 ต.ค. / 2-11 ต.ค.   
9-18 ต.ค.   

109,900.- 

16-25 ต.ค. / 23-1 พ.ย. 109,900.- 

6-15 พ.ย. / 20-29 พ.ย. / 27 พ.ย.-6 ธ.ค.  109,900.- 

4-13 ธ.ค. / 11-20 ธ.ค. 109,900.- 

23 ธ.ค.-1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 119,900.- 

*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน ้ามันและ/หรือภาษี
ประกนัภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า* 
 
 



 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 4 ดาว 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าวีซ่าเชงเกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วีซ่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้าย 
เกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบเท่านั้น) 
8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
9. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
10. ค่าทิปทุกอยา่ง 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนัก

เกิน 
จากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ

ค่าบริการพิเศษ 
ต่าง ๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัโควิด 
***กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่าง

บริษัทและลูกค้า*** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  

 
 



เง่ือนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัร์เตม็จ านวนตามราคา

ทวัร์  
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษทัฯ ขอเก็บ 
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตาม

เง่ือนไขสายการ 
บินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ
บริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้  
 
หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
ร่วมเดินทางเป็นส าคญั…. 



- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือ
ช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 
ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
• กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( 

ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ 
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 

และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 



• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
วา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
• ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ
หรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ
จลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทน
ประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรม
ของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัท
ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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