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HIT… อยากชวนทา่นเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

Cinque Terre and Dolomite 
ซงิเกว เตรเล ่และ โดโลไมท์ 8 วนั 

ก าหนดการเดนิทาง 
22 กันยายน / 16 ตลุาคม 2562 
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วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ 
22.00 น. พบกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ชั้น  

4ประตู 3แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทรา
เวล หรือ เรียกสั้นๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่

หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน10ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อม
ที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) มลิาน – ลา สปีเซีย (อติาล)ี  – ซิงเกว เตรเล่ -  ปิซ่า  
00.40 น. ออกเดินทางสู่ เมือง มิลาน (Milan) โดยเที่ยวบินที่ TG 940 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 55 นาท)ี 
07.35 น. ถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา “Milan Malpensa Airport” เมืองลา สปีเซีย (La spezia) ประเทศอิตาลี  

(Italy) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับ
อากาศ     รอรับน าลูกคา้ไฮไลทฯ์ ทุกท่าน ออกเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย เมือง (La spezia ) (ระยะทาง 275  
กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 3ช่ัวโมง 30 นาที)    ใน เขต ลิกเูรีย ( Liguria)ทางตอนเหนือของ อิตาลี ( Italy) 
อยูร่ะหว่าง เมืองเจนัว  (Genoa) และ เมืองปีซ่า ( Pisa) บน ทะเลลิกเูรีย “Liguria Sea”  และเป็นหน่ึงในอ่าวที่มี
ความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร  บน ทะเลลิกเูรีย “Liguria Sea”  และเป็นหน่ึงในอ่าวที่มีความส าคญั
ทางดา้นการคา้และการทหาร 

12.00 น.           อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางต่อสู่ น าทา่นท่องเที่ยวโซนอุทยานแห่งชาติ ซิงเกว เตรเล่ จากนั้นน าท่านนัง่รถไฟเขา้สู่ 
อุทยานแห่งชาติ ซิงเกว เตรเล่ “Cinque Terre National Park” เส้นทางที่ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น วิมานบนดิน
ริม ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” กนัเลยทีเดียว ซิงเกว เตรเล่ “Cinque Terre” เม่ือแปลตรง
ตวัตามภาษาอิตาเลียนแปลว่า ดินแดนหา้แห่งอนัลือช่ือ และ ดินแดนทั้งหา้น้ีประกอบไปดว้ย เมืองมอนเตอรอสโซ่ อัล 
แมร์  (Monterosso al Mare), เมืองเวอนันซ่า (Vernazza), เมืองคอร์นีเลีย  (Corniglia), เมืองมานาโรล่า  
(Manarola) และ เมืองริโอแมคจิโอร่ี  (Riomaggiore) ทั้งหมดน้ีตั้งอยู่บนริมชายฝ่ังดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของ 
อิตาลี ( Italy) ใน แคว้นลิกเูรีย ( Liguria) ถึงแมว้่าหลายคนอาจยงัไม่เคยไดย้นิช่ือเสียงเรียงนามของท่ีแห่งน้ีนกั  
เพราะว่านกัท่องเที่ยวไทยมกันิยมไปเที่ยวกนัในเมืองใหญ่มากกว่า แต่ว่าส าหรับชาวอิตาเลียนเองแลว้ ดินแดนแห่งน้ีถือ
ว่าเป็นสถานทีท่องเที่ยวลือช่ือ ดูในรูปท่านอาจจะนึกไม่ออก อยากบอกว่าขนาด UNESCO ยงัยกใหเ้ป็น World 

Heritage Site เลย เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นไหล่เขาริมทะเล และบรรดาตึกรามบา้นช่องต่างๆ ท่ียงัคงมีกลิ่น
อายของยคุเม่ือร้อยกว่าปีท่ีแลว้หลงเหลือให้ชมอยา่งงดงาม ทั้งสีสันของตวัตึกเอง ทั้งตวัอิฐก่อท่ีเอามาสร้าง รวมถึงราว
ตากผา้ท่ีโยงจากตึกหน่ึงไปอีกตึก ดว้ยเหตุผลนานาประการทั้งหลายทั้งเหล่าน้ีจะไม่ใหบ้รรดา HIT น าท่านไปเยีย่มชม
กนัไดอ้ยา่งไร น าท่านข้ึนรถไฟจาก เมือง ลา สเปเซีย ( La Spezia) เขา้สู่ เมืองริโอแมคจิโอร่ี  ( Riomaggiore) 
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หมู่บา้นในหุบเขา ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาทั้ง 5 หมู่บา้น บา้นเรือนลว้นแลว้แต่สร้างข้ึนเม่ือสมยัยคุศตวรรษท่ี 13 ลดหลัน่
กนัไปตามแนวเชิงเขา แลว้น าชมโดยรอบ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองมานาโรล่า   ( Manarola) ถือว่าเป็นหมู่บา้นที่
เก่าแก่ที่สุดของ ซิงเกว เตรเล่ “Cinque Terre” ประกอบไปดว้ยอาคารงดงามท่ีมีสีสันสดใส ท่ีตั้งเรียงรายลดหลัน่
ลงมาหนา้ผาสูงชนัเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศไป แลว้อิสระท่านเดินชมภายในตวัเมือง ซ่ึงท่านจะพบกบั 
จัตุรัสคาเปลลินีพลาซ่า “Piazza Capellini” ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 2004 ปัจจุบนั จะมีนกัท่องเท่ียวแวะมานัง่เล่น 
เดินเล่น และโดยรอบ มีร้านคา้มากมายตั้งอยูใ่นบริเวณนั้น นอกจากน้ียงัมีโบสถส์ าคญัช่ือ โบสถ์ซานลาเรนโซ “San 

Larenzo Church” และมี จุดชมวิวพุนตา บอนฟิลิโอ “Punta Bonfiglio view point” ที่ท่านสามารถ
มองเห็นทะเล ภูเขา โขดหิน ฯลฯ ท่ีสวยงาม อิสระท่านเดินเล่น หรือหาซ้ือของท่ีระลึก   จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ 
เมืองปิซ่า  ( Pisa) (ระยะทาง78 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 5 นาท)ี ท่ีตั้ง  ของ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 
“Leaning Tower of Pisa” ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1174 เป็นส่ิงมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลกที่ 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พักค้างคืน ณ  Republica Marinara Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง  (3) ปิซ่า –ฟลอเรนซ์   
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านนัง่รถทอ้งถิ่นเพื่อไปชม หอเอนแห่งเมืองปิซ่า “Leaning Tower of Pisa” ตั้งอยูท่ี่ใน จัตุรัสเปียซซ่า 

เดล ดูโอโม“ Piazza Del Duomo”  หอระฆงัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้นสร้าง
ดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต น ้าหนกัvcรวม 14,500 ตนัโดยประมาณมีบนัได 296 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอ
ห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตรใชเ้วลานานถึง 176 ปี ซ่ึงเป็นอาคารส่ิงก่อสร้างขนาดเลก็ท่ีใชเ้วลาสร้างนานท่ีสุดในโลกอีก
แห่งหน่ึง พอสร้างเสร็จฐานกท็รุดลงไปขา้งหน่ึง ท าใหเ้อียงออกไปจากเส้นด่ิง 4 เมตร แต่ท่ีไม่ลม้ลงมา เพราะแรงท่ี
จุดศูนยถ์่วงยงัไม่ออกนอกฐาน จึงไม่ลม้และยงัทรงตวัอยูไ่ด ้และ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า “Leaning Tower of Pisa” 
น้ีเองท่ีกาลิเลโอ นกัวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผูมี้ช่ือเสียงของโลก ไดท้ดลองความจริง เร่ืองน ้าหนกัของของท่ีตกเป็น
ผลส าเร็จ     หลงัจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์  (Florence) (ระยะทาง 90 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ) หรือที่เรียกในภาษาอิตาเลียนวา่ ฟิเรนเซ่ (Firenze) เป็นเมืองหลวงของ แคว้นทัสคานี 
(Tuscany) เป็นจุดก าเนิดของยคุเรอเนซองส์หรือยคุฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ ก่อนจะแพร่ขยายไปทัว่ยโุรป ศิลปินยคุน้ี
ยอ้นกลบัไปคน้หาความรู้เกี่ยวกบัสถาปัตยกรรมของชาวกรีกและโรมนัที่สูญหายไปเป็นพนัปีในช่วงยคุกลาง แลว้น า
กลบัมาฟ้ืนฟูพฒันางานสร้างอีกคร้ังหน่ึง มีการใชค้ณิตศาสตร์มาช่วยค านวณเพื่อการออกแบบดา้นทศันียภาพ น าทา่นเขา้
สู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าของ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม “Piazza Del 

Duomo” จตุัรัสที่ถือว่าเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเท่ียวเขา้ชมมากท่ีสุดในยโุรป โดยจตุัรัสนั้นตั้งอยูใ่นใจ
กลางของศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ของ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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                          หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเร่ิมตน้ชม เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เร่ิมกนัท่ี มหาวิหารซานตามาเรีย เดล พิโอเร  

“Santa Maria del Fiore” หรือ ดูโอโม่ “Duomo” ซ่ึงนบัเป็นมหาวิหารขนาดมหึมาและงดงามที่สุดแห่งหน่ึง 
อายกุว่า 800 ปี โดยใหญ่เป็นอนัดบัสองของ อิตาลี (Italy) รองจาก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ “St. Peter 

Cathedral” ทีรั่ฐวาติกัน (Vatican) จุดเด่นของ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล พิโอเร “Santa Maria del 

Fiore” คือโดมสีส้มขนาดใหญ่ท่ีออกแบบโดย ฟิลิปโป บรุนเนลเลสซิ สถาปนิกและศิลปินผูย้ิง่ใหญ่ในสมยันั้น 
ภายนอกเป็นลวดลายหินอ่อน เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบทางการ ฟลอเรนซ์ (Florence) จึงหา้มมิ ใหมี้
การสร้างอาคารใดๆ ท่ีสูงกว่าโดมแห่งน้ีดว้ยใกล้ๆ  กนัเป็นท่ีตั้งของ หอระฆัง “Giotto's Campanile” และ หอรับ
ศีลจุ่ม “Florence Baptistry” แลว้เดินต่อสู่ จัตุรัสซินญอเรีย “Piazza della Signoria” จตุัรัสรูปตวัแอล 
ดา้นหนา้ คือ อาคารปาลาสโซ เวชชิโอ หรือ อาคารศาลากลางแห่งเมืองฟลอเรนซ์ “Palazzo Vecchio” นอกจากน้ียงั
ถูกใชเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเกี่ยวกบังานศิลปะ จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน และอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก และบริเวณ
ดา้นหนา้ ปาลาสโซ เวชชิโอ “Palazzo Vecchio” ยงัเป็นท่ีตั้งของ น ้าพุเทพเนปจูน “Neptune Fountain” 

และงานช้ินส าคญัท่ีสุดของจตุัรัสแห่งน้ีคือ รูปจ าลองเดวิด “David” ผลงานช้ินเอกของไมเคิล แองเจโล และ สิงโตมาร์
ซอคโค “The Marzocco” ของโดนาเตลโล สัญลกัษณ์ของ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) นอกจากน้ี บริเวณ จัตุรัส
ซินญอเรีย “Piazza della Signoria” ยงัประกอบไปดว้ย หอระฆัง “Campanile” อาคารปะร าพิธีแบบโรมัน 
“The Loggia dei Lanzi” ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของประติมา กรรมช้ินเอกของศิลปินหลายท่าน เช่น รูปหล่อบรอนซ์
เพอร์ซิอุสถือหวัเมดูซ่า ของเชลลิน่ี เป็นตน้ และกลางลานจตุัรัสกเ็ป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์คอสสิโม เดอเมดิซ่ี “Cosimo 

de Medici” ตระกูลที่ใหก้ารสนบัสนุนเร่ืองงานศิลปะของ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) จนท าใหท้ั้งเมืองเต็มไป
ดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงามมีงานประติมากรรมและจิตรกรรมระดบัโลกอยูทุ่กหนแห่ง จากจตุัรัสน้ีไปจะเป็น
บริเวณริม แม่น ้าอาร์โน “Arno River” ผ่าน พิพิธภัณฑ์ศิลปะอุฟฟิซี “Uffizi Museum” เป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะที่
เกบ็งานจิตรกรรมจากฝีมือศิลปินอิตาเลียนท่ียิง่ใหญ่ และดีที่สุดในโลก ท่านจะพบกบั สะพานเวคคโิอ “Ponte 

Vecchio” สะพานท่ีเกา่แก่ท่ีสุดของ เมืองเลยทีเดียว สร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการสัญจรขา้ม แม่น ้าอาร์โน “Arno River” 

สะพานเก่าแก ่แห่งน้ีเป็นเพียงสะพานแห่งเดียวในเมืองท่ีรอดพน้สงคราม โลกคร้ังท่ี 2 มาได ้โดยบนสะพานนั้นเป็นท่ีตั้ง
ของอาคารร้านคา้ ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายงานศิลปะ อญัมณี และของที่ระลึกจากนั้นอิสระท่านชม เมืองฟลอเรนซ์ 

(Florence) ตามอธัยาศยั  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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พักค้างคืน ณ  Raffaello Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)           ฟรอเรนซ์ - เวนิส  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice)(ระยะทาง 258 

กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  เมืองหลวงและเมืองสุดทา้ยของบนฝ่ังแผ่นดินใหญ่ใน แคว้นเวเนโต้   
(Veneto) และที่ เมืองเวนิส (Venice) ไดถู้กสร้างข้ึน จากการเช่ือมของเกาะเลก็และเกาะนอ้ย จ านวน 118 เกาะมา
เขา้ดว้ยกนั และในบริเวณน้ีกจ็ะมี ทะเลสาบเวนิเทีย  “Venetia Lake” ซ่ึงไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ ทะเลอาเดรียติก 
“Adriatic Sea” ของทางภาคเหนือ ประเทศอิตาลี (Italy) และท่ีส าคญัทะเลสาบแห่งน้ีกไ็ดต้ั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ัง
ระหว่างปาก แม่น ้าโป “Po River” กบั แม่น ้าพลาวิ “Pravi River” และในบรรดาเมืองท่องเที่ยวของ ประเทศ
อิตาลี (Italy) น้ี กจ็ะตอ้งยกให ้เมืองเวนิส (Venice) ที่ดูว่าจะเป็นเมืองท่ีไดมี้เอกลกัษณ์เฉพาะที่และกไ็ดมี้ความ
แตกต่างจากทุกเมืองในโลก และกย็งัไดเ้ป็นเมืองท่ีตั้งอยูก่ลางทะเลสาบท่ีสวยงามจนนกัท่องเท่ียวไดใ้หฉ้ายาวา่เป็น 
ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก “The Queen of the Adriatic” หรือ เมืองแห่งสายน ้า “The City of Water” 
และกย็งัไดมี้คลองส าหรับใชส้ัญจรแทนถนนมากกว่า 150 สาย หรือ เมืองแห่งสะพาน “The City of Bridges” 
และกย็งัไดมี้สะพานเช่ือมคลองมากกว่า 400 แห่ง ที่สามารถดึงดูดใจใหน้กัท่องเที่ยวไดม้าเท่ียวท่ีน้ี และท่ี เมืองเวนิส 
(Venice) กย็งัเตม็ไปดว้ยสีสันแห่งศิลปวฒันธรรม ที่อยากจะใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัและกใ็ฝ่ฝันท่ีจะไดม้าเท่ียวท่ีน้ีอีก
สักคร้ัง  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  เพื่อขา้มฟากสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) จุดหมายปลายทางของการเที่ยว 
 ของเราในวนัน้ี  ส าหรับบน เกาะเวนิส (Venice Island) น้ีมีสถาปัตยกรรมงดงามมากมาย เร่ิมตน้เท่ียวชม เกาะเวนิส   
 (Venice Island) กนัที่ สะพานถอนหายใจ “Bridge of Sigh” เป็นสะพานทอดเช่ือมระหว่างพระราชวงักบัคุก  
 ว่ากนัวา่ คาสซาโนว่า นกัรักผูย้ิง่ใหญ่กเ็ดินขา้มสะพานน้ีมาแลว้ ใครโดนตดัสินจ าคุกเดินผ่านสะพานน้ีกจ็ะเป็นโอกาส 
 สุดทา้ยที่ไดเ้ห็นแสงตะวนัและบรรยากาศภายนอกสะพานโคง้ทอดขา้มคลองท่ีมีหลงัคามีผนงัแขง็แรง สังเกตดีๆ จะเห็น 
 ช่องหนา้ต่างเลก็ๆ ใหน้กัโทษมองออกมาขา้งนอกเป็นคร้ังสุดทา้ย  เดินตามกนัมาเร่ือยๆ ท่านจะผา่น พระราชวังดอจ์ด  
 “Doges Palace” อดีตพระราชวงัของผูก้่อตั้ง เมืองเวนิส (Venice) และเป็นท่ีท าการรัฐบาลรวมทั้งคุกดว้ย สร้าง 
 ในศตวรรษที่ 12 เป็นอาคารรูปทรงเรขาคณิต ตกแต่งดว้ยหินอ่อนสีขาวและชมพูสวยงามมาก ที่หวัเสามีภาพสลกั

เร่ืองราวต่างๆ อาทิ อาดมัและอีฟ เป็นตน้ และ โบสถ์ซาน มาร์โค “Church San Marco” ที่มองเห็นหลงัคารูปโดม
หลายๆยอด นัน่คือ โบสถ์ซาน มาร์โค “Church San Marco” ศิลปะทั้งปูนป้ัน โลหะหล่อ จิตรกรรม งดงามมาก 
และกม็าถึง จัตุรัส ซาน มาร์โค “Piazza San Marco” จตุัรัสสาธารณะหลกัที่เป็นจุดหมายปลายทางดา้นการ
ท่องเที่ยวที่ส าคญัมากแห่งหน่ึงของ เกาะเวนิส  (Venice Island) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว้่าคือหอ้งนัง่เล่นท่ีสวย
ที่สุดในยโุรป ประกอบไปดว้ย เสาสิงโตมีปีกแห่งเซนต์มาร์ก “San Marco” และ เสานักบุญธีโอดอร์ “San 

Teodoro” สัญลกัษณ์ของเมือง, โบสถ์ซาน มาร์โค “Basilica San Marco” เป็นมหาวิหารที่มีช่ือเสียงมากที่สุด
ของ เกาะเวนิส (Venice Island) และยงัเป็นหน่ึงในตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของมหาวิหารท่ีสร้างข้ึนในแบบ
สถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ จุดเด่นของ โบสถ์ซาน มาร์โค “Basilica San Marco” อยูท่ี่การมีโดมถึง 5 โดม ไดรั้บ
การตกแต่งดว้ยศิลปะท่ีแตกต่างกนั ทางดา้นหนา้ไดรั้บการประดบัดว้ยรูปป้ันของนกับุญมาร์คและรูปป้ันมา้บรอนซ์ 4 
ตวั ซ่ึงว่ากนัวา่ขโมยมาจาก กรุงคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) จาก จัตุรัสซาน มาร์โค “Piazza San 

Marco” น าท่านเดินไปตามตรอกซอกซอย สองขา้งทางจะเป็นร้านขายของเตม็ไปหมด ส่วนมากกจ็ะเป็นของที่ระลึก
เด่นๆ กเ็ช่น แกว้เป่าจากโรงงานเป่าแกว้มูราโน่ หนา้กากแฟนซี และอะไรต่ออะไรที่เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง แต่ช่วงน้ี

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
http://www.porster.com/
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หา้มทุกท่านแวะดูสินคา้กนัก่อนเพราะก าลงัจะมุ่งตรงไป สะพานส าคญัที่ช่ือว่า สะพานเรลอันโต “Realto Bridge” 
เดิมทีเป็นสะพานไม ้และสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 หลงัจากท่ีพงัทลายลง สะพานหินกถ็ูกสร้างข้ึนทดแทนและเป็น
สะพานขา้ม แกรนด์คาแนล “Grand Canal” เพียงแห่งเดียวจนถึงปี ค.ศ. 1854 จนกลายเป็นศนูยก์ลางการคมนาคม 
และคา้ขายแลกเปลี่ยนที่ส าคญัที่สุดของ เมืองเวนิส (Venice) ใครที่มาเมืองเวนิส (Venice) แลว้ไม่ไดม้าขา้ม
สะพานน้ีถือวา่มาไม่ถึง เป็นจุดถ่ายภาพท่ีส าคญัแห่งหน่ึง รอบๆ สะพานยงัเป็นยา่นขายของท่ีระลึกและตลาดขายของสด    

17.00 น. ดินเนอร์ อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเขา้ฝ่ัง เมืองเวนิสเมสเต้ร (Venice Mestre) แลว้ข้ึน
รถโคช้คนัเดิมเพื่อมุ่งหนา้เขา้สู่ที่พกั        

  พักค้างคืน ณ Novotel Mestre Castlelana Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)     เวนิส –  คอร์ตน่ิา ดอมปาสโซ่ – โดโลไมท์ – ออร์ตเิซ่ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (Cortina D’Ampezzo)(ระยะทาง 158  

กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 2ช่ัวโมง 30 นาที )   เมืองสกีรีสอร์ท ที่อยูใ่น อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ 
“Dolomite Nation Park” เป็น    Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของ อิตาลี (Italy) ที่ไดรั้บการยกยอ่ง
ใหเ้ป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก เคยใชเ้ป็นสถานที่จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมวิวทิวทศัน์บนทุ่งหญา้ราบเลียบบนภูเขา ท่ีไดข้ึ้นช่ือว่ากวา้งใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ท่านจะไดส้ัมผสัความงดงาม
อนัประหลาด มหศัจรรยข์องดินแดน เทือกเขาโดโลไมท์ “Dolomite Mountains” จากมุมสูงรอบดา้น ชม
ทศันียภาพอนัยิง่ใหญ่ของหุบเขา โตรกผา ท่ีมีรูปทรงประหลาด ยอดเขาแหลมชนั น าท่านเดินลดัเลาะสู่จุดชมวิวต่างๆ 
อนัต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศสุดท่ีจะบรรยาย ใหท่้านมีเวลาเกบ็ภาพสวยๆ ท่ีน่าประทบัใจ จากนั้นน าท่านแวะชม 
ทะเลสาบเบรียส “Braies Lake” (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ซ่ึงอยูใ่นเขต 
อุทยานแห่งชาติ “Fanes  Sennes Braies Natural Park” เขตป่าสงวนที่ ใหญ่ที่สุดใจกลาง เทือกเขาโดโลไมท์ 
“Dolomite Mountains” อิสระท่านถา่ยรูป ช่ืนชมความงาม และเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่าน
เดินทางสู่เมืองออร์ติเซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 63  กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 35 นาที)     

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  Miravalle Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) ออร์ตเิซ่ – ซีร์มโิอเน่ – มลิาน 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) (ระยะทาง 192 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ  
                        2 ช่ัวโมง30 นาท)ี เมืองนอ้ยแสนน่ารัก เป็นเหมือนเกาะเลก็ๆ เดินไปทางไหนกเ็ห็น ทะเลสาบกราด้า “Garda Lake” 

พอถึงเมืองก ็จะเห็นก าแพงเมืองเก่า เดินลดัเลาะเขา้สู่ตวัเมืองเดินผ่าน ริมทะเลสาบกราด้า “Lakeside Walk” ข้ึนสู่
ตวัเมืองดา้นบนเป็นจุดชมวิวท่ีเห็นไดท้ั้งเมือง น าท่านเดินเที่ยวชม เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ลอดประตูก าแพงเมือง
เก่า ผ่าน ปราสาทเก่าแก่ประจ าเมือง “Sirmione Peninsula” ทนัทีท่ีเขา้สู่เขตเมืองเก่า ท่านจะพบกบัความสวยงาม
ของเมือง อยา่งลานจตุัรัสเลก็ๆ ในเมืองลว้นถูกลอ้มรอบดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามดดัแปลงมาเป็นร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้าน
ไอศกรีม และโรงแรมขนาดเลก็ต่างกแ็ต่งแตม้สีสันไดส้วยงามกลมกลืน เป็นที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหเ้ขา้มาเยอืนเมืองเก่า
แห่งน้ี ใหท้่านไดเ้ดินส ารวจ และบนัทึกภาพที่สวยงามของเมืองอยา่งเตม็ที่ ชมเมืองเก่าที่ตั้งอยูบ่นแหลมสันดอนท่ียืน่
ออกสู่ ทะเลสาบกราด้า “Garda Lake” ดว้ยท าเลท่ีตั้งท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษน้ี ก่อเกิดชุมชน เมืองซีร์มิโอเน่ 
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(Sirmione) บา้นเรือน และปราสาทประจ าเมืองอยา่งสวยงาม ความน่ารักสวยงามของ เมืองซีร์มิโอเน่ 
(Sirmione) อยูท่ี่บรรยากาศของการเดินเที่ยวเล่น ตามตรอก ซอกซอยของเมืองและชมวิวที่สวยงามริมทะเลสาบทุกๆ 
จุดของเมืองจะมีร้านคา้ ภตัตาคาร ร้านกาแฟ มุมนัง่พกัผ่อนและท่ีขาดไม่ไดข้องการเขา้มาเยอืน อิตาลี (Italy) คือการ
ลองลิ้มชิมรสไอศกรีมอิตาลีท่ีเรียกว่า “เจลาโต” ที ่เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) แห่งน้ีเป็นสวรรคข์องท่านที่ชอบ
ไอศกรีม ว่ากนัวา่ร้านไอศกรีมที่น่ีมีการแข่งขนักนัมาก มีไอศกรีมรสชาติต่างๆ ใหเ้ลือกมากที่สุดใน อิตาลี (Italy)  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านไปส่งทา้ยโปรแกรมกนัที่ เมืองมิลาน (Milan) นครที่มีช่ือทางดา้นอุตสาหกรรม และเมือง
ใหญ่อนัดบัสองของ อิตาลี (Italy) ใหท่้านชมธรรมชาติท่ีงดงามตามเส้นทางจนกระทัง่ถึง เมืองมิลาน (Milan) 
(ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 ) เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางทางดา้นธุรกิจการคา้ และแฟชัน่ 
แลว้น าท่านผา่นชมดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน “Duomo” ท่ีเป็นสัญลกัษณ์โดดเด่นท่ีสุดของเมืองน้ี และไม่ถูก
ท าลายลงในช่วงสงคราม ดา้นหนา้คือ พระบรมราชาสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอริโอเอมมานูเอลที่ 2 “Vittorio 

Emanuele II Monument” ขณะทรงมา้ ดา้นในดูโอโมมีกระจกสีท่ีสวยงาม กล่าวกนัว่าสถานท่ีน้ีคือสถานที่ใช้
เกบ็ตะปูซ่ึงใชต้รึงพระเยซู ตะปูน้ีจะน าลงมาใหป้ระชาชนเขา้ชมปีละคร้ังในเดือนกนัยายน จากนั้นอิสระทา่นที่ แกลเลอ
เรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2 “Galleria Vittorio Emanuele II” ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในโลก ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี เพื่อใหเ้ป็นหอ้งรับแขก แห่ง เมืองมิลาน (Milan) เป็นอาคารหลงั
แรกๆ ของยโุรปท่ีใชโ้ครงเหล็กในการก่อสร้าง พื้นตกแต่งดว้ยโมเสกเป็นรูปทวีปต่างๆ อาคารอยา่งมีรสนิยม โดย
สถาปนิกช่ือดงั Giuseppe Mengoni อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใช้
อื่นๆ ที่จะตอ้งโดนใจท่านอยา่งแน่นอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมค่ีาของท่าน อสิระท่านรับประทานอาหารค า่ ณ เมืองมลิาน ตามอธัยาศัย *** 

พักค้างคืน ณ  Holiday Inn Milan Nord Zara หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง (7) มลิาน  – กรุงเทพ 
08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา “Milan Malpensa Airport” (ระยะทาง  
 53 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) 

14.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TG 941 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง 50 นาที) 
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วนัที่แปดของการเดนิทาง (8)    กรุงเทพ 
05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok) โดยสวสัดิภาพ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 

วนัและยนิดีที่จะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมที่พกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 
 เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอาทิการลา่ชา้ของสายการบินการนดัหยดุ

งาน,  ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุฯลฯทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางที่เป็นเดก็อายตุ  ่ากว่า 2 ขวบและท่านที่ตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่มี

การตกลงกบัพนกังานขาย 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดหากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการแลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศ

ใดประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศโปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อนหาก

ท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนในกรณีที่
ท่าน ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั
 เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมืองฯลฯ 
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั  HIT อยา่งมีความสุข 
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อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่       ท่านละ 65,900 .- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   ท่านละ 65,000 .- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน     ท่านละ 61,000 .- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่)      ท่านละ 23,000 .- บาท 
พกัเด่ียวเพิ่ม        ท่านละ          8,000 .- บาท 
 

อัตราน้ีรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อินเตอร์ เส้นทาง  กรุงเทพฯ  -  มิลาน - กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเกบ็เพิ่มโดยสายการบินหากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มจากวนั
ดงักล่าว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน การเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอัตรา ณ เดือนเมษายน 2562 

2. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 
3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ านวน 5 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
4. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  น าท่านเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./
วนั) 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
7. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 5 ม้ือ และอาหารค ่า 4 ม้ือ   
8. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.–บาท(หากอายเุกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกัน
อุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง 50%) 
10. ประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.–บาท(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุ

ระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก, ค่าอาหารที่ส่ังมาทานในห้องพัก ฯลฯ  
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารที่ส่ังพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ข้ึนอยู่กับการบริการ  
5. อัตราผกผันน ้ามันและภาษีต่าง  หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ข้ึนสู่ห้องพั 
 
 

 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


 Cinque Terre & Dolomite 8 Days TG Sep - Oct 2019 Page11 of 13 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมู่บ้านเมอร์ริท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจ านวน   

 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000.- บาท 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนักอ่น
การเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3 - 4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง+ยาว+

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน  

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 

 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


 Cinque Terre & Dolomite 8 Days TG Sep - Oct 2019 Page12 of 13 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมู่บ้านเมอร์ริท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอิตาลี 
 

1 พาสปอร์ตที่มีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2 รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเขม้งวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3 ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีที่อายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านที่ใชค้  าน าหนา้

เป็นนาง) ใบเปลี่ยนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4 หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต  าแหน่ง เงินเดือน วนัที่เขา้ท  างานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษ ี
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่ 
 ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษ ี

5. หลกัฐานการเงิน 
 กรณีออกค่าใชจ่้ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ โดยมีวนัที่ออกไม่

เกิน 15 วนันบัจากวนัยืน่วีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเคลื่อนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัที่ล่าสุดในบญัชีไม่เกิน 1 อาทิตย ์
นบัจากวนัยืน่วีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคลื่อนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน) ควรใช้เป็นบญัชีออมทรัพย์ที่มเีงินเข้าออก
ทุกเดือน สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั 

 กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้ใหบุ้คคลที่ออกค่าใชจ่้าย (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น)ท าหนงัสือรับรองบญัชีที่ออก
จากทางธนาคาร โดยมีวนัที่ออกไม่เกิน 15 วัน นบัจากวนัยืน่วซ่ีา และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุด
บญัชียอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัที่ล่าสุดในบญัชีไม่เกิน 7 วัน นบัจากวนัยืน่วีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคลื่อนไหวรบกวนท าการ
ถอนหรือฝากเงิน) พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ 

7.  หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเดก็อายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเดก็ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใด   
ท่านหน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ 

ศูนย์รับค าร้องขอวซ่ีาสวสิเซอร์แลนด์ VFS ตั้งอยู่ที่ อาคารจามจุรีช้ัน 4(อยู่เย้ืองวดัหัวล าโพง) 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ................................................  

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี........................ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
ช่ือบญัชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตสั สุขาภิบาล 3       เลขที่ 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที่ 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 639-1-06438-3 
  
2.  ส่วนที่เหลือช าระก่อนออกเดนิทาง 15 วนั 
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