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วนั โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรมทีพ่กั 

เชา้ เทีย่ง เย็น 

1. 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนินานาชาตบิาหเ์รน - 

สนามบนินานาชาตมิลิานมลัเพนซา่ 
- - ✈ ✈ 

2. 
มลิาน - ปราสาทสฟอรซ์า่ – มลิานดโูอโม ่– วติตอรโิอ

เอมมานูแอล2 - เซอรม์โิอเน่เมนูพซิซา่ตน้ต ารับ 
✈   

SHG Hotel 

**** หรอืเทยีบเทา่ 

3. 
เซอรม์โิอเน่ - เวโรน่า - บา้นจเูลยีต - เวนสิ สปาเก็ตตี้

หมกึด า   
   

Russot Hotel 

****หรอืเทยีบเทา่ 

4. 
เวนสิเมสเตร ้ โบโลญญา่ น ้าพเุทพเนปจนู  หอเอน

เมอืงปิซา่         
   

Hotel Euro 

****หรอืเทยีบเทา่ 

5. 
ปิซา่ – ฟลอเรนซ ์- มหาวหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ ์– 

เดอะมอลลเ์อาทเ์ลต – กรงุโรม                            
   

IH Hotel Roma 

****หรอืเทยีบเทา่ 

6. 
โรม - นครรัฐวาตกินั - โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์- วหิารแพนธิ

ออน– โคลอสเซยีม – น ้าพเุทรวี ่- บนัไดสเปน                                                                       
   

IH Hotel Roma 

****หรอืเทยีบเทา่ 

7. สนามบนิฟิวมชิโิน่ – สนามบนิบาหเ์รน - กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈ 

8. สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ - - -  

GRAND ITALY MILAN - ROME DAYS 5 NIGHTS BY GF   

แกรนดอ์ติาล ี8 วนั 5 คนื มลิาน-โรม เดนิทางโดยสายการบนิ กลัฟ์แอร ์GF 

ก าหนดการ

เดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

23-30 ก.ย. 65 

เขา้โรม-ออกมลิาน 
55,988 52,988 5,500 

13-20 ต.ค. 65 

เขา้มลิาน-ออกโรม 
55,988 52,988 5,500 

 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 

โดยประมาณ 

สวุรรณภมูBิKK-บาหเ์รนBAH 17.30-20.45 GF153 7 ชัว่โมง 

บาหเ์รนBAH -มลิานMXP 01.40-06.55 GF023 4.15ชัว่โมง 

โรมFCO-บาหเ์รนBAH 11.55-03.81 GF026 5.30ชัว่โมง 

บาหเ์รนBAH -สวุรรณภมูBิKK 22.20-09.30 GF152 6.10ชัว่โมง 
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DAY1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินานาชาตบิาหเ์รน – สนามบนินานาชาตมิลัเพนซา่ มลิาน 

 

14.30 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู9 บรเิวณเคาเตอร ์T สายการบนิ Gulf air โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิท คอยตอ้นรับทา่นเพือ่อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่งและโหลด

สมัภาระในการเดนิทาง 

17.30 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Gulf air เทีย่วบนิที ่GF153 สูส่นามบนินานาชาตบิาหเ์รน

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.45  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตบิาหเ์รน เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ ใหท้า่นพักผอ่นและเดนิชอ้ปป้ิงใน

สนามบนิทีม่รีา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในบาหเ์รนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.)  

01.40 ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิมอืงมลิาน เทีย่วบนิ GF 023  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

 

DAY2 
มลิาน - ปราสาทสฟอรซ์า่ – มลิานดโูอโม ่– วติตอรโิอเอมมานแูอล2 - เซอรม์โิอเนอ่าหาร

,เย็น                      

 

06.55 เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิลิานมลัเพนซา่ เมอืงมลิาน (เวลาทอ้งถิน่ในยโุรปชา้กวา่ประเทศ

ไทย 5 ชม.) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้

แลว้  

น าทา่นเทีย่วชม เมอืงมลิาน  เป็นเมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัใน

ภาคเหนอืของประเทศอติาล ีเมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะซึง่ มลิานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืง

แฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน และโรม  

น าทา่นชม ปราสาทสฟอรเ์ซสโก ้(Castello Sforzesco) เป็นปราสาทเกา่แกห่ลายรอ้ยปีอนั

เป็นแหลง่รวมแกลลอรีแ่ละพพิธิภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมลิาน อดตีเคยเป็นป้อมปราการของพวก

ตระกลูวสิคอนต ิ(Visconti) ตอ่มาเป็นทีพ่ านักของผูน้ าเผด็จการในชว่งศตวรรษที ่15 คอืตระกลูสฟอร์

ซา (Sforza) ชมตน้ก าเนดิของรถยนต ์Alfa Romeo ซึง่ไดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบโลโก ้จาก

สญัลักษณ์ของตระกลูวสิคอนต ิตระกลูทีส่รา้งปราสาทนี ้น า  

น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวหิาร

ทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจ่ตัรัุสกลาง

เมอืงมลิานเปรยีบเหมอืนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมลิานเป็นมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองใน ประเทศ

อติาลรีองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงวาตกินั *คา่บตัรเขา้ชมดา้นในของมหาวหิารแหง่

เมอืงมลิาน ทา่นละ ประมาณ 10 ยโูร 
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เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศัย  

บา่ย  ทา่นเดนิทางสู ่แกลเลอรวีคิเตอร ์เอ็มมานเูอล (Galleria Vittario Emanuele II) ที่

นับเป็นศนูยก์ารคา้ทีส่วยงามหรหูราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่

ของโลก มชีือ่เรยีกเลน่ๆวา่เป็นหอ้งน่ังเลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพง

ขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ ทีท่า่นสามารถน่ังจบิคาปชูโิน น่ังดหูนุ่มสาวแตง่

กายดว้ยเสือ้ผา้ทันสมยั หรอืหากทา่นไมต่อ้งการชอ้ปป้ิงหรอืน่ังกนิกาแฟ กค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชม

ความงดงามของอาคารหลังนีใ้หไ้ด ้อนุเสาวรยี ์ของกษัตยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 (Vittorio 

Emanuele II Monument) ผูร้เิริม่การรวมชาตหิวัเมอืงตา่งๆ ในอติาล ี 

น าทา่นถา่ยรปูกบั อนุเสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรอเนสซองซอ์กี 1 ทา่นคอื ลโิอนารโ์ด 

ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ บนถนนชอปป้ิง

ระดับโลก Via Corso Emanuele  ไดเ้วลาอนัสมควร  

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซอรม์โิอเน ่Sirmione (134Km.) ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศ

อติาล ีเมอืงนีถ้กูลอ้มรอบดว้ยมหาสมทุรเป็นดั่งเมอืงลอยน ้าทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์เพราะยงัมซีาก

ปรักหักพังของโบราณสถานหลายรอ้ยปีกอ่นตัง้อยูท่ีน่ี ่โดยมฉีายาวา่เป็น “ไขม่กุแหง่คาบสมทุรเซอรม์ ิ

โอ” และยงัเป็นดั่งดั่งเมอืงเวนสิสอง เพราะบา้นเมอืงในเซอรม์โิอเนยงัอยูท่า่มกลางแหลง่น ้าและดว้ย

ลักษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นแหลมยืน่เขา้ไปในทะเลสาบการด์า(Garda)ทีม่คีวามสวยงาม สามารถมองเห็น

ววิทวิทศันท์ีส่วยงามกวา้งไกลและถกูลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทัง้สองดา้น ในอดตีเคยเป็นเมอืงทีม่ผีูค้นที่
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มฐีานะในยคุสมยัโรมนัใชเ้ป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจและปัจจบุนัก็เป็นเมอืงพักผอ่นรมิทะเลสาบทีไ่ดรั้บความ

นยิมอยา่งมาก  

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้1) ทอ้งถิน่ เมนพูซิซา่ตน้ต ารบั 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม SHG Hotel เทยีบเทา่ (4ดาว) 

 

DAY3 เซอรม์โิอเน ่- เวโรนา่ - บา้นจเูลยีต - เวนสิ สปาเก็ตตีห้มกึด า  อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้2) 

   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวโรนา่ Verona 

(9Km.) เมอืงเล็กๆ ในแควน้เวเนโต ประเทศอติาล ี

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม

โดยองคก์าร UNESCO มสีมญานามวา่ “Little 

Roman” โดยยงัคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมยั

โรมนัไวอ้ยา่งสมบรูณ์  เนือ่งจากเป็นเมอืงทีม่ี

ความส าคญัทางศลิปะ และวัฒนธรรมเกา่แกท่ีย่งัมใีห ้

เห็นในงานนทิรรศการประจ าปี โรงละคร และโอเปรา่

ในโรงละครกลางแจง้ทีม่มีาแตโ่บราณ ท าใหเ้มอืงนี้

เป็นตน้ก าเนดิผลงานปลายปากกาของวลิเลยีม เชกสเปียร ์โดยเฉพาะโศกนาฏกรรมต านานรักอมตะของ

โรมโิอจเูลยีต ทีค่ณุจะไดส้มัผัสกลิน่อายของความรัก

ตลบอบอวลไปทัง้เมอืง  

น าทา่นชม บา้นของจเูลยีต Casa di 

Giulietta  ตัง้อยูท่ีถ่นน Via Cappello โดยในแตล่ะ

ปีมนัีกทอ่งเทีย่ว คูรั่ก หนุ่มสาวจ านวนมากทีแ่วะเวยีน

ไปถา่ยรปูทีร่ะเบยีงบา้นหลังนี ้บรเิวณก าแพงของบา้น

เต็มไปดว้ยขอ้ความบอกรัก และค าอธษิฐานเกีย่วกบั

ความรักเขยีนทบักนัไปมาจนแทบไมเ่ห็นพืน้ผวิก าแพง

เดมิ ชมระเบยีงหนิออ่นเล็กๆ ทีจ่เูลยีตเคยยนือยูโ่ดยมโีรมโิอ มาคอยเฝ้าขอความรักอยูด่า้นลา่ง บรเิวณ

บา้นมรีปูปั้นจเูลยีตทีเ่ป็นบรอนซปั้์น วา่กนัวา่ใครอยากสมหวังในเรือ่งความรักกใ็หไ้ป จับทีห่นา้อกของจู

เลยีต    

พาทา่นชมภายนอกของ Stadium De  Verona สเตเดีย้มของเมอืงเวโรนา ตัง้อยูภ่ายใน

บรเิวณ Piazza Bra เป็นสถาปัตยกรรมศลิปะโรมนัโบราณอายกุวา่ 2,000 ปี สามารถจคุนไดก้วา่ 15,000 

คน มขีนาดใหญต่ดิ 1 ใน 3 สเตเดีย้มของอติาล ีคลา้ยกบัโคลอซเซีย่มทีก่รงุโรม  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้3) จนี 
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   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ Venice (115Km.) เป็นเมอืงทีม่ฉีายาวา่ เมอืงแหง่สายน ้า ความ

สวยงามตรงึใจของทีน่ีเ่หมอืนไดอ้ยูใ่นโลกนทิาน มเีอกลกัษณ์ทีไ่มม่ทีีไ่หนเหมอืน ราชนิแีหง่ทะเล

เอเดยีตรกิ แหลง่ทอ่งเทีย่วในฝันของคนทัว่โลก  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่กาะเวนสิ ดว้ยเรอืยอรช์สว่นตวั (30 นาท)ี น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่า่เรอื

ทรอนเคตโตจ้ากน ้นัลงเรอืเขา้สูเ่มอืงเวนสิ เมอืงอนัแสนโรแมนตกิซึง่เป็นจดุหมาย ปลายทางของคูรั่ก

จากทัว่โลก น าทา่นเดนิเยีย่มชมจดุส าคัญตา่งๆของเกาะเวนสิ อาทเิชน่ มหาวหิารเซนตม์ารก์ (St. 

Mark’s Basilica) มหาวหิารทีต่ัง้อยูบ่น จตัรัุสซานมารโ์ค (Piazza San Marco) กลางเมอืงเวนสิ เป็น

มหาวหิารทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ Cheisa d’oro หรอืโบสถท์องตัง้แตใ่นศตวรรษที ่11 ผา่นชม 

พระราชวงัดอจส(์Doge’s Palace) เป็นพระราชวังทีส่รา้งขึน้ในเวเนเซีย่นโกธคิสไตล ์พระราชวังเคย

เป็นทีพ่ านักของดยคุแหง่เวนสิทีม่อี านาจสงูสดุของอดตีสาธารณรัฐ สรา้งขึน้ในปี 1340 และกลายเป็น

พพิธิภณัฑใ์นปี 1923 ชม สะพานทอดถอนใจ (Bridge of Sighs) เป็นสะพานทีเ่ชือ่มตอ่กบัคกุ  

อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ไดเ้วลาสมควร น าทา่นน่ังเรอืกลับสูเ่มอืงเวนสิ

เมสเตร ้

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้4) ทอ้งถิน่ เมนพูเิศษ สปาเก็ตตีห้มกึด า 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Russot Hotel หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 

 

DAY4 เวนสิเมสเตร ้- โบโลญญา่ – น า้พุเทพเนปจนู - หอเอนเมอืงปิซา่        อาหารเชา้,เย็น 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้5) 

   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบโลญญา่ Bologna (140Km.)  เป็นศนูยก์ลางของทัง้การ

เกษตรกรรม อตุสาหกรรม การเงนิ การเดนิทาง จงึเป็นเมอืงทีนั่บวา่ร ่ารวยอนัดบัตน้ๆของอติาล ีเป็นเมอืง

เกดิของรถดังๆของอติาลหีลายยีห่อ้ เชน่ Lamborghini, Maserati บิ๊กไบค ์Ducati แตเ่มือ่พดูถงึค าวา่

โบโลญญา่สิง่ทีน่่าจะคุน้หคูนไทยเรามากทีส่ดุน่าจะเป็นไสก้รอกโบโลญญา่หรอืไมก่ ็Bolognese ซอส

เนือ้ใสส่ปาเกตตีท้ีเ่ป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลก  

น าทา่นชม จตัตรุสัมจัจโิอเร ่Piazza Maggiore จัตตรัุสเกา่แกท่ีล่อ้มรอบไวด้ว้ยสถานที่

สวยงามมากมาย  มวีหิารใหญก่ลางเมอืง Basilica San Petronio เป็นโบสถท์ีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 10 ใน

โลก ดา้นหนึง่ของลานขนาบดว้ยตกึของ Palazzo dei Banchi อกีฝ่ังของลานมนี ้าพ ุอนสุาวรยีข์อง

เทพเนปจนู Fountain of Neptune ถอืตรศีลูสามงา่มยนือยูด่า้นบนโลโกข้องรถแรงยีห่อ้ Maserati 

นีไ้ดแ้บบมาจากสามงา่มของอนุสาวรยีอ์นันีน้ีเ่อง  

น าทา่นชม หอคอยคูแ่หง่โบโลญญา่ Due Torri เรยีกไดว้า่เป็นแลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืง 

ตัวตกึจะสัน้ 1 ตกึและสงูอกี 1 ตกึ โดยตกึสงูนีม่คีวามสงูถงึ 97.20 เมตร และทัง้ 2 ตกึมคีวามเอยีง

เล็กนอ้ย คลา้ยหอเอนเมอืงปิซา่  
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อสิระใหท้า่นเดนิเลน่บนถนน Via dell'Indipendenza เสน้ถนนทีข่ายเสือ้ผา้ รองเทา้ ขนม 

กาแฟ รา้นพาสตา้ สปาเก็ตตี ้เต็มไปตลอดสาย 

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ Pisa (180Km.) เป็นเมอืงเล็กๆ แตก่็เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้ก

ข

อ

ง

 

นั

ก

ท่

อ

เพราะเป็นทีต่ัง้ของสถาปัตยกรรมอนัสวยงามทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก  

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรรุสัเปียซซา เดล ดโุอโม ่(Piazza Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุม่

อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

หรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ.1987 โดยเริม่จากถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั หอพธิเีจมิน า้มนต(์Baptistry of 

St. John) ใหญท่ีส่ดุในอติาล ีถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั มหาวหิารดโูอโมแ่หง่ปิซา่ (Duomo de Pisa) 

อนัยิง่ใหญง่ดงาม และถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั หอเอนแหง่เมอืงปิซา่ (Leaning tower of Pisa) อนั

เลือ่งชือ่ สญัลกัษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลางเริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1173 ใช ้

เวลาสรา้งประมาณ 177 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง ตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรา้งไปไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการ

ยบุตัวของฐานขึน้มา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยทีห่อเอนปิซา่นี ้กาลเิลโอ 

บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของโลกทีว่า่ 

สิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกนั ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกนั 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้5) จนี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Hotel Euro  หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว)   

 

DAY5 
ปิซา่ – ฟลอเรนซ ์- มหาวหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ ์– เดอะมอลลเ์อาทเ์ลต – กรงุโรม                           

อาหารเชา้,เย็น                                                              

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้6) 

   น าเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์Florence (60Km.) เมอืงทีไ่ดรั้บกาขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดย องคก์ารสหประชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี1982 เดนิทางสู ่มหาวหิารซานตามาเรยีเดลฟิโอเร 

Santa Maria Dell Fiore ชมความยิง่ใหญท่ีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 4 ของทวปียโุรป โดดเดน่ดว้ย 

สถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี 
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Piazza Della Signoria ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรปูปัน้อนัวจิติรสวยงามอาทเิชน่ รปูปัน้เทพเจา้เนปจนู 

(Fountain of Neptune) วรีบรุษุเพอรซ์อิสุถอืหวัเมดซูา่ (Persues with the Head of Medusa) รปูปัน้

เดวดิ ผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของไมเคลิแองเจโล ่ ชม สะพานเวคดโิอ Vecchio สะพานเกา่แกท่ีม่รีา้นขาย

ทองและอญัมณีอยูท่ัง้สองขา้ง สะพาน อสิระใหท้า่นเลอืกชมสนิคา้หรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ ตามอธัยาศัย 

น าทา่นเดนิทางสู ่เดอะมอลลเ์อาทเ์ลต The Mall Outlet (35Km.) 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย   เดอะมอลลเ์อาทเ์ลต The Mall Outlet เป็นเอาทเ์ลทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ซึง่

เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดด์ังระดับโลก ไมว่า่จะเป็น

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ตามแฟชัน่ เชน่ Gucci, 

Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella 

McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior 

ฯลฯ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารและเครือ่งดืม่ คาเฟ่ 

มากมายใหล้องเลอืกชมิอกีดว้ยโดยจ าหน่ายในราคา

ถกูกวา่ราคา ปกตอิยา่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซน็ต ์และมี

บางชว่งโปรโมชัน่พเิศษตามฤดกูาลตา่งๆทีอ่าจลด

ราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซน็ตห์รอืมากกวา่ ท าใหเ้ป็น

สถานทีท่ี ่ไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากจาก

นักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

ค า่  ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่กรงุ

โรม Rome (250Km.) เป็นเมอืงหลวงของประเทศ

อติาล ี 

   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้7) จนี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม IH Hotel Roma  

หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว)   

 

DAY6 
โรม - นครรฐัวาตกินั - โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์- วหิารแพนธอิอน– โคลอสเซยีม – น า้พุเทรวี ่- 

บนัไดสเปน                                                                      อาหารเชา้,กลางวนั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้8) 

น าท่านเดนิทางสู ่นครรฐัอสิระวาตกินั Vatican City เป็นนครทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก  มี

พืน้ที่และประชากรนอ้ยที่สุด เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึง่ เป็นประมุขสูงสุดแห่งครสิตจักร

โรมนัคาทอลกิ  
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น าทา่นเขา้ชมภายในของ “มหาวหิารเซนตปี์เตอร”์ ซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีใ่หญ่และส าคัญทีส่ดุ

ในนครรัฐวาตกินั เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธข์องพระศาสนจักรโรมนัคาทอลกิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก ไดรั้บ

การออกแบบโดย ไมเคลิแองเจลโล    

น าท่านเขา้สู่ภายในมหาวหิารซึง่ประดับประดาไปดว้ยงานศลิปะชิน้เอกมากมาย อาทเิชน่ “ ปิ

เอตา้ The Pieta รูปแกะสลักหนิออ่นแม่พระมารอีุม้พระศพของพระเยซเูจา้ไวบ้นตัก *บางกรณีมงีาน

ส าคัญทางศาสนา หรอื พธิกีารส าคัญต่างๆ อาจไมส่ามารถเขา้ ใกลต้ัวมหาวหิารได ้ซึง่ทางบรษัิทไม่

สามารถทราบล่วงหนา้ได ้เพราะอาจมกีาร จัดงานขึน้ตามความเหมาะสมและก าหนดการไมแ่น่นอน แต่

ทางบรษัิทจะ พยายามน าทา่นชมตัวมหาวหิารใหม้ากทีส่ดุ*  

น าท่านเดนิทางสู ่โรมนัฟอรมั Roman Forum อดตีศูนยก์ลาง ทางดา้นการเมอืง ศาสนา 

และเศรษฐกจิของอาณาจักรโรมันทีส่ะทอ้นเห็น ความเจรญิรุ่งเรอืงของอารยธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปี

ทีผ่า่นมา 

ชมความยิ่ง ใหญ่ ในอดีตและ เก็บภาพ

สวยงามบริเวณรอบนอกของ สนามกฬีาโคลอส

เซยีม Colosseum 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก

ยคุโบราณ อดตีสนามการประลองการต่อสูท้ีย่ ิง่ใหญ่

ของชาวโรมันทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 50,000 คน น า

ทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้9) จนี 

บา่ย   น าท่านชมความสวยงามของ “น า้พุเทรวี”่ ซึง่เป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของกรุงโรม น ้าพุแห่งนี ้

เริม่เป็นทีรู่จั้กและมชีือ่เสยีงจากภาพยนตรเ์รือ่ง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเทีย่วทีไ่ด ้

เดนิทางมาเยีย่มชมน ้าพุแห่งนี้มคีวามเชือ่กันว่า การโยนเหรยีญลงไปแลว้จะไดก้ลับมาเยอืนกรุงโรมอกี

ครัง้ 

จากนัน้น าท่าน เดนิทางชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซึง่เป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง

หลังคาโดมของ “วหิารแพนธอีอน” ภายในวหิารแพนธอีอนยังใชเ้ป็นสถานทีฝั่งศพกษัตรยิ ์บคุคลใน

ราชวงศแ์ละบคุคลส าคัญ เชน่ พระศพของกษัตรยิ ์2 พระองคส์ดุทา้ยของอติาลคีอื พระเจา้วกิเตอร ์เอม

มานูเอลที ่2 และพระเจา้อมุแบรโ์ตที ่1 และยังมศีพของราฟาเอล จติรกรชาวอติาลทีีอ่ายนุอ้ยทีส่ดุใน

บรรดาจติรกรผูย้ ิง่ใหญใ่นยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยา 

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง บนัไดสเปน The Spanish Step” สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง 

และเป็นสัญลักษณ์อกีอย่างหนึง่ของกรุงโรม เป็นสถานทีนั่ดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอติาลซี ึง่ในเขต

บรเิวณนี้เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโรมันทีส่วยงาม ใหท้่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ อสิระชอปป้ิงยา่น

บันไดสเปน ซึง่เป็นแหล่งแฟชั่นชัน้น าสดุหรู ไม่ว่าจะเป็น Brandname ดังๆมากมาย เสือ้ผา้ รองเทา้ 

จากทกุมมุโลก รวมถงึ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้น กาแฟ รา้นไอศครมี มากมายใหเ้ลอืกชมิและชมอยา่งจุ

ใจ 
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ค า่ อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม IH Hotel Roma  หรอืเทยีบเทา่ (4ดาว) 

 

DAY7 สนามบนิฟิวมชิโิน ่– สนามบนิบาหเ์รน - กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้10) 

08.00 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฟิิวมชิโิน ่กรงุโรม  มเีวลาใหท้่านท าคนืภาษี ณ สนามบนิ 

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่งและโหลดสมัภาระในการเดนิทาง 

11.55 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์เทีย่วบนิที ่GF 026 

(บรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

18.30  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตบิาห์เรน เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบนิ ใหท้่านพักผ่อนและเดนิชอ้ปป้ิงใน

สนามบนิทีม่รีา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในบาหเ์รนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.) 

22.20 ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์เทีย่วบนิที ่GF 152 

 

DAY8 สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 

09.30 เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  พรอ้มความประทับใจไมรู่ล้มื 

***รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั (Economy Class) และคา่น ้าหนักสมัภาระเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ

คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,500,000 บาทคา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิ 

ไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิและ

มากกวา่ 1ชิน้,  
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ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมคี่าทีสู่ญหายในระหว่างการ

เดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋า และทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศอติาล ี(ค่าธรรมเนียมวซีา่และค่าบรกิารโดยประมาณ 4,500บาท เด็กอายุ 6-12 ปี 3,000 

บาท) 

อตัรานีไ้มร่วมคา่ใชจ้า่ยในกรณียืน่วซีา่เรง่ดว่น 

ลกูคา้จา่ยราคาจรงิกบัทางศนูยย์ืน่ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทอ านวยความสะดวกในการยืน่ พรอ้มใหค้ าแนะน า 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากประเทศไทย และคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ (60 ยโูร หรอื 2,300 บาท) 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund คา่ธรรมเนยีมสว่นทีเ่หลอืจากทางสายการบนิใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้  

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3วัน

นับจากวันจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมตั ิ 

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารในการขอวซีา่ไดท้ันท ี 

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่ 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของ ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของ สถานทตูงา่ยขึน้  

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิท

ฯ ทราบ ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจ

ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้
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 3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย 

เนื่องจาก ประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืวา่ง ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และ พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้ 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 16,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 26,000 บาท  

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ 

ตามจ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(25ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง 

ในคณะเดยีวกนับรษัิท ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น 

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน 

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน 

 8. กรณีวซีา่ ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯขอสงวนสทธิิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม 

ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
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ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


