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วิหารฟลอเรนซ์ – จตุัรสัซินญอเรีย –  
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ฟลอเรนซ์ – เจนัว – มหาวิหารซานลอเรนโซ –  
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ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1  มิลาน – เวโรนา - เวนิส 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสูเ่มอืง เวโรนา (Verona) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรม
โดยองคก์าร UNESCO มสีมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยงัคงสภาพ
สิง่ก่อสรา้งจากสมยัโรมนัไวอ้ย่างสมบูรณ์ เวโรนา
เป็นสถานทีท่ี ่ ดงึดดูนกัท่องเทีย่วดว้ยเหตุทีม่ี
ความส าคญัทางศลิปะและ วฒันธรรมทีเ่หน็ไดง้าน
นิทรรศการประจ าปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากร
ในโรงละครกลางแจง้ทีส่รา้ง โดยโรมนั ชาวเมอืงเวโร
น่าภูมใิจในความเป็นเมอืงสญัลกัษณ์แห่งความรกั จาก โรมโิอ จเูลยีต เมอืงทีม่ากไปดว้ยกลิน่
อายแห่งศลิปะ และวฒันธรรม 

• น าท่านถ่ายภาพดา้นหน้า สเตเดี้ยมของเมืองเวโรนา (Verona Arena) เป็น
สถาปัตยกรรมศลิปะโรมนัโบราณอายุกว่า 2,000 ปี สามารถจุคนไดก้ว่า 15,000 คน มี
ขนาดใหญ่ตดิ 1 ใน 3 สเตเดีย้มของอติาล ีปัจจุบนัยงัถูกใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัแสดงคอนเสริต์ 

โอเปร่า ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเวโรนาเลยกว็่าได้ 
• น าท่านชม บ้านของจเูลียต (Casa di Giulietta) ตัง้อยู่ทีถ่นน Via Cappello 

จรงิๆ แลว้บา้นหลงันี้เป็นบา้นของตระกูลเดลคาเปล
โล (Dell Capello) ซึง่ไม่ไดม้คีวามเกีย่วขอ้งกบั
ตระกูลคาปเูลต็ของจเูลยีตในนิยายแมแ้ต่น้อย แต่วิ
ลเลยีม เชกสเปียร ์กวเีอกของโลก ไดห้ยบิเอามาเป็น
ฉากในนิยาย โดยในแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่ว คู่รกั หนุ่มสาวจ านวนมากทีแ่วะเวยีนไปถ่ายรูปที่
ระเบยีงบา้นหลงันี้ บรเิวณก าแพงของบา้นเตม็ไปดว้ยขอ้ความบอกรกั  และค าอธษิฐาน
เกีย่วกบัความรกัเขยีนทบักนัไปมาจนแทบไม่เหน็พืน้ผวิก าแพงเดมิ และนกัท่องเทีย่วเกอืบทุก
คนจะตอ้งมุ่งไปยงัรูปปัน้จเูลยีต เพือ่เอามอืไปลูบหน้าอกดา้นซา้ยแลว้อธษิฐานขอใหร้กัสมหวงั
ยัง่ยนื 

กลางวนั **อสิระอาหารกลางวนัเพื่อใหท้่านไดเ้ดนิเล่นจุตุรสัใจกลางเมอืงตามอธัยาศยั** 



 • น าท่านสู่ จตัุรสัใจกลางเมือง (Piazza delle Erbe) เป็นทีชุ่มนุมของชาวบา้นตัง้แต่ยุค
โรมนั มลีานตลาดนดัเลก็ๆ ขายของฝาก มทีัง้
หน้ากากหลากหลาย  แบบ เสน้พาสตา้ และของที่
ระลกึต่างๆ ในราคานกัท่องเทีย่ว 

• น าท่านสูเ่มอืง เวนิส (Venice) หนึ่งในเมอืงที่
สวยทีสุ่ดในประเทศอติาล ีเป็นเมอืงทีรู่จ้กักนัในดา้นของความเจรญิรุ่งเรอืงทางประวตัศิาสตร์
และศลิปะ ที ่ ไดร้บัฉายาว่า ราชนิีแห่งทะเลอาเดรยีต
รกิ (Queen of the Adriatic), เมอืงแห่ง
สายน ้า (City of Water), เมอืงแห่งสะพาน 

(City of Bridges), และ เมอืงแห่งแสงสว่าง 
(The City of Light) 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

วนัท่ี 2 เวนิส - โบโลญญา 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพือ่ลงเรอืสูเ่กาะเวนิส ล่องเรอืไปตามลา คลองสู ่ท่าซานมาร์
โค 

• น าท่านชม จตัุรสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) เป็นจตัุรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดและส าคญั
ทีสุ่ดในเวนิส โดยจตัุรสัแห่งนี้นัน้ถูกใชเ้ป็นสถานที่
ส าหรบัการจดั  งานประชุมทีส่ าคญัของชาวเมอืงเวนิ
สอกีทัง้ยงัเป็นสถานทีท่ีใ่ชจ้ดัแสดงการออกแบบ
ส าหรบัขนุนางของเมอืงเวนิส 

• น าท่านชม มหาวิหารซานมารโ์ค (St Mark's 

Basilica) คอืโบสถป์ระจ าเมอืงของเวนิส มฉีายา
ว่าโบสถท์อง (Church of Gold) ตวัโบสถ์
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมยัตัง้แต่



ยุคไบแซนไทน์จนถงึยุคเรอเนส  ซองส ์มกีารประดบัอย่างงดงามดว้ยโมเสก และ
ประตมิากรรมต่างๆ แสดงถงึความอุดมสมบูรณ์ อ านาจ และ ความมัง่คัง่ของเวนิส 

• น าท่านถ่ายภาพหน้า พระราชวงัดอจ (Doge's Palace) เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่และ
โอ่อ่าสวยงาม ส าหรบัเป็นทีพ่กัของ ดยุคผูป้กครองเมอืงเวนิสในอดตี  

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสูเ่มอืง โบโลญญา (BOLOGNA) คอืเมอืงประวตัศิาสตรท์ีม่ชีื่อเสยีงทางดา้น
ท่องเทีย่วและเป็นเมอืงหลวงของแควน้เอมเีลยี-โรมญัญา (Emilia-Romagna) 1 ใน 

20 แควน้ของประเทศอติาล ีโดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ในหุบเขาโป ทางตอนเหนือของประเทศ
อติาล ีโดยตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าโปกบัเทอืกเขาแอเพน
ไนน์ 

• น าท่านชม เปียสซ่า มจัโจเล่ (Piazza 

Maggiore) จตัุรสัขนาดใหญ่ ทีต่ัง้อยู่ในใจกลาง
ของสว่นเมอืงเก่า  

• น าท่านชม โบสถ ์ซาน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) มหาวหิารนี้เป็น
ของพระศาสนจกัร คาทอลกิ มขีนาด 7,920 ตารางเมตร ... อาสนวหิารนี้ใชเ้วลาสรา้ง 
564 ปี (ค.ศ.1390-1954) มหาวหิารน้ี สรา้งเพือ่ถวายแด่ "นกับุญเปโตรนิโอ" 

พระสงัฆราชองคแ์รกของโบโลญญ่า สรา้งตามโครงการของสภาเมอืงโบโลญญ่า ซึง่ตอ้งการ
ถวายใหก้บัพระศาสนจกัรคาทอลกิ 

• น าท่านชม ซิต้ีฮอล ( City Hall ) 

• น าท่านชม ลานน ้าพเุทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) อนุสาวรยีน์ ้าพุทอง
สมัฤทธิข์องเทพเนปจูน หรอืเทพโพไซดอน สรา้งโดย Giambologna ค.ศ. 1567 น ้าพุ
นี้ประกอบดว้ย รปูปั้นเทพเนปจนูทีอ่ยู่บนสุดของน ้าพุ ดา้นล่างเป็นรปูปัน้ผูห้ญงิทีเ่ป็นบรวิาร
ของเนปจนู มขีาเป็นหนวดปลาหมกึนัง่อยู่ทีมุ่มทัง้ 4 ของฐานน ้าพุ โดยมคีวามพเิศษตรงที ่มี
น ้าไหลออกจากอกเปลอืยของหญงิทัง้ 4 คน 

• น าท่านชม อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo del Podesta) 

เยน็ **อสิระอาหารเยน็เพือ่ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นตามอธัยาศยั** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 เมืองปิซ่า – จตัรุสัแคมโป – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ ์– มหาวิหารฟลอ
เรนซ ์– จตัรุสัซินญอเรีย - สะพาน ปอนเต เวคคิโอ 



  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ จตัุรสัแคมโป (Campo dei Miracoli) แปลว่า “จตุรสัอศัจรรย”์ หรอืที่
ไดร้บัลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตุรสัดโูอโมแห่งปิซ่า คอืบรเิวณที ่ ลอ้มรอบดว้ยก าแพง
ใจกลางเมอืงปิซ่า ประกอบไปดว้ยสิง่ก่อสรา้งไดแ้ก่ มหาวหิารปิซ่า (Duomo) หอเอน 

(Torre) หอศลีจุ่ม (Baptistery) เริม่สรา้งปี ค.ศ. 1173 แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ. 1372 

ปัจจุบนัยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1987 

• น าท่านชม หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning 

Tower of Pisa) เป็นหอระฆงัสงูใหญ่ของ
ศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิทีซ่ึง่ตัง้อยู่ทีจ่ตัุรสั 

Piazza del Duomo เมอืงปิซา เป็นหอระฆงั
ทีส่รา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ซึง่มเีอกลกัษณ์โดดเด่นทีค่วามเอนเอยีงของหอระฆงัซึง่ยอดของหอ
ระฆงันัน้ห่างจากแนวตัง้ฉากของพืน้ไปประมาณ 3.9 เมตรเลยทเีดยีว 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสูเ่มอืง ฟลอเรนซ์ (Florence) ปัจจุบนัเมอืงแห่งนี้ไดก้ลายเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีง
ทางดา้นประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก โดยเฉพาะในช่วงยุคกลาง 
เมอืงฟลอเรนซ์ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และทางการเงนิ และถอืกนัว่าเป็นทีเ่กดิของยุค
ฟ้ืนฟูศลิปวทิยา และยงัมชีื่อว่าเป็นศูนยก์ลางทางศลิปะและสถาปัตยกรรม 

• น าท่านสู่ มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Florence 

Cathedral) เป็นมหาวหิารทีม่ขีนาดใหญ่เป็น
ล าดบัที ่4 ของทวปียุโรป รองลงมาจากมหาวหิาร
เซนตปี์เตอร ์มหาวหิารเซนตพ์อล และมหาวหิารมิ
ลาน มคีวามยาว 153 เมตร และฐานของโดม
กวา้งถงึ 90 เมตร  

• น าท่านสู่ จตุัรสัซินญอเรีย (Piazza della 

Signoria) เป็นจุดท่องเทีย่วทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กบัศูนยก์ลางศูนยก์ลางทางการเมอืง ทางการเมอืง
ของเมอืงฟลอเรนซ์ ไม่พลาดไปชมอาคารปาลาสโซ 
เวชชโิอ หรอื อาคารศาลากลาง  แห่งเมอืงฟลอ
เรนซ์ นอกจากนี้ยงัถูกใชเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเกีย่วกบังานศลิปะ จติรกรรมฝาผนงั รูปปั้น 



และอื่นๆอกีเป็นจ านวนมาก 

• น าท่านสู่ สะพาน ปอนเต เวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใช้
ในการสญัจรขา้มแม่น ้าอารโ์น โดยบนสะพานนัน้
เป็นทีต่ ัง้ของอาคารรา้นคา้ ซึง่เป็นตวัแทนจ าหน่าย
งานศลิปะ อญัมณ ีและของทีร่ะลกึจ านวนมาก  

โดยเชื่อกนัว่าสะพานทีถู่กสรา้งขึน้ครัง้แรกในสมยั
โรมนั ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วที่
มชีื่อเสยีงมากแห่งหนึ่งของ เมอืงฟลอเรนซ์ 

เยน็ **อสิระอาหารเยน็เพือ่ใหท้่านเดนิเล่นตามอธัยาศยั** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 
 

วนัท่ี 4  ฟลอเรนซ ์– เจนัว – มหาวิหารซานลอเรนโซ - เปียซซ่า เดย ์เฟอรร์ารี ่
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง เจนัว (Genoa) เป็นเมอืงท่าทางทะเลทีม่คีวามส าคญัมาตัง้เเต่ยุคโบราณ
เเลว้ โดยเมอืงนี้เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัเจนวัในแควน้ลกิูเรยี โดยในอดตีนัน้กเ็รยีกกนัว่า 
Superba ซึง่มาจากความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี
ของเมอืงเเห่งนี้ เเละเมอืงเเห่งนี้ยงัมสีว่นส าคญัใน
การผลกัดนัใหเ้กดิบุคคลระดบั  โลกอย่าง ครสิโต
เฟอร ์โคลมับสั ซึ่งเป็นนกัเดนิเรอืระดบัโลกที่
สามารถคน้พบทวปีอเมรกิาไดส้ าเรจ็ โดย
ความสามารถทางการเดนิเรอืทัง้หมดของเขานัน้
กม็าจากเมอืงเจนวั ทีท่ีเ่ขาเกดิเเละเตบิโตมา 

• น าท่านชม มหาวิหารซานลอเรนโซ 

(Cattedrale di San Lorenzo) สรา้ง



ขึน้ในแบบโรมนัเนสคแ์ละโกธคิ ราวศตวรรษที ่14 เป็นโบสถป์ระจ าตระกูลเมดซิ ิตระกูลผู้
ทรงอ านาจในอดตี แบ่งเป็นม ี3 สว่นใหช้มคอื โบสถ,์หอ้งสมุด,สุสานประจ าตระกูล ตกแต่ง
อย่างวจิติรดว้ยหนิสตี่างๆสวยงาม ภายในมยีอด  โดมเป็นภาพวาดการตดัสนิครัง้สุดทา้ยของ
พระเจา้ทีว่าดขึน้ ตัง้แต่ครสิตศ์วรรษที1่6,หอคลิป์จดัแสดงภาพวาดและงานประตมิากรรมใน
สมยัครสิตศวรรษที่15–16 อนัเป็นช่วงเวลาแห่งการพืน้ฟูศลิปะวทิยาการ,หอ้งโถงภายในมี
สุสานตัง้ของหลุมศพบุคคลส าคญัในตระกูลเมดซิติกแต่งสวยงาม 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสู่ เปียซซ่า เดย ์เฟอรร์ารี่ (Piazza De Ferrari) ถอืว่าเป็น 1 ในจตัุรสัทีส่วยทีสุ่ดใน
อติาล ีมคีวามรุ่งเรอืงในอดตี และเป็น 1 ในเมอืงใหญ่ทีสุ่ด
ของอติาล ี ทีส่ าคญัเป็นบา้นเกดิของครสิโตเฟอร์ โคลมับสั 
นกัส ารวจของโลกผูค้น้พบทวปีอเมรกิา นกัท าแผนที ่นกั
เดนิเรอื และพอ่คา้ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 5  เจนัว – มิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี ่วิคเตอร ์เอม็มานู
เอล 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง มิลาน (Milan) เป็นเมอืงหลวงทางแฟชนัของโลกแขง่กบัปารสีในประเทศ
ฝรัง่เศส เป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิของอติาล ี

• น าท่านสู่ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวหิารทีม่ี
สถาปัตยกรรมแบบกอธคิ อนัไดช้ื่อว่าเป็นวหิาร
แบบกอธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  ทีต่ัง้อยู่ทีจ่ตัุรสั
กลางเมอืงมลิาน เป็นแลนด์มารค์ส าคญัอนัเป็น
สญัลกัษณ์ของมลิานทีห่า้มพลาดเดด็ขาดเมื่อมา
เยอืนมลิาน 



• น าท่านผ่านชม อนุสาวรีย ์ของกษตัริยวิ์คเตอร ์เอม็มานูเอลท่ี 2 (Vittorio 

Emanuele II Monument) อนุสาวรยีร์ปูปัน้ขณะทรงมา้ตัง้ตระหง่านอยู่  กลาง
จตัุรสัหน้าดโูอโม่ พระเจา้วกิเตอร ์เอมมานูเอล ที ่
2 แห่งราชอาณาจกัรซารด์เินีย ทรงรวบรวมรฐั
ต่างๆ ใหเ้ป็นหนึ่งเดยีว และสถาปนา
ราชอาณาจกัรอติาลไีดส้ าเรจ็ จงึทรงขึน้เป็น
พระมหากษตัรยิอ์ติาลพีระองคแ์รก 

• น าท่านผ่านชม อนุสาวรีย ์ลีโอนารโ์ด ดาวินช่ี (Monument to Leonardo da 

Vinci) เป็นศลิปินชาวอติาล ีทีเ่ป็นทัง้สถาปนิกแบบเรอเนซองส ์ นกัดนตร ีนกักายวภิาค 

นกัประดษิฐ ์วศิวกร ประตมิากร นกัเรขาคณิต 

และจติรกร 
• น าท่านผ่านชม โรงละครปิอซัซ่า เดลลา สกา

ลา (Piazza della scala) โรงละครสกาล่า
เก่าแก่ของเมอืง 

• น าท่านผ่านชม ประตูชยัแห่งเมืองมิลาน (Porta Sempione) ตัง้ตระหงา่นอยู่กลาง
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมอืงมลิานแห่งนี้ 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1888 มเีนื้อที ่โดยรวม
ทัง้หมด 240 ไร ่และตัง้อยู่ในบรเิวณศูนยก์ลาง
ทาง  ประวตัศิาสตรข์องเมอืงภายในเขตการ
ปกครองที ่1 

กลางวนั **อสิระอาหารกลางวนัเพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั** 

 • น าท่านสู่ แกลเลอรี่ วิคเตอร ์เอม็มานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) 

เป็นหน่ึงในศูนยก์ารคา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลกแห่งนี้นัน้ชื่อของศูนยก์ารคา้ตัง้ตามชื่อของกษตัรยิ์
องคแ์รกของราชอาณาจกัรอติาล ี พระเจา้วติโตรี
โอ เอมานูเอเลที ่2 แห่งอติาล ีโดยโครงสรา้งหลกั
ของอาคาร 4 ชัน้นัน้ประกอบไปดว้ยทางเดนิ
ภายใตห้ลงัคาโคง้ 2 ทางเดนิทีม่จุีดตดัเป็นรูป
แปดเหลีย่ม ตัง้อยู่บนถนนทีเ่ชื่อมระหว่างปียซัซา
เดลดโูอโมไปจนถงึปียซัซาเดลลาสกาลา ซึง่ทางเดนินี้ไดถู้กปิดดว้ยกระจกและหลงัคาทีเ่ป็น
เหลก็หล่อออกแบบเป็นช่องโคง้ตามแบบของสถาปัตยกรรมยอดนิยมของครสิตศ์ตวรรษที่19 

จุดตดักึง่กลางของทางเดนิรูปแปดเหลีย่มนัน้เป็นบรเิวณทีถู่กสรา้งขึน้เป็นโดมกระจก บนพืน้มี
งานโมเสกสีช่ิน้ท าเป็นรปูตราสญัลกัษณ์ของเมอืงหลวงทัง้ 3 แห่งของอติาล ีอนัไดแ้ก่ ตูรนิ 

โรม และฟลอเรนซ์ และงานอกีหนึ่งชิน้คอืของเมอืงมลิาน 



 น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 



• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 5 วนั เตม็ 

• ค่าโรงแรม 4 วนั (3 ดาว) 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 



 

 

 

 


