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22.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู9 ROW T เคานเ์ตอร ์สายการบนิเอมเิรตต ์

Emirate Airline (EK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้กท่กุทา่น 

 

 

 

 

01.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 385  (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

04.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิไูบ (เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง) 

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที ่EK 205  

วนัที่สอง สนามบินดูไบ  •มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่       

             )น็ยน/-/-(  

 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ        

                  )-/-/-(  
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14.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา มลิาน ประเทศอติาล  ีน าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

เป็นทีเ่รยีบรอ้ย (**เวลาทอ้งถิน่ของประเทศอติาลชีา้กว่าประเทศไทย 5 ชม. ในฤดูรอ้น และ 6 ชม. ใน

ฤดหูนาว กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 

 

จากนัน้ เดนิทางเขา้สู่ ตัวเมอืงแห่งแฟชัน่ เมอืงมลิาน (Milan) พาท่านถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้ มหาวหิารมิ

ลาน (Duomo di Milano) หนึง่ในโบสถศ์รสิตส์ถาปัตยกรรมกอธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ภายใน วหิาร

เชือ่กนัวา่มกีารบรรจหุมดุตรงึไมก้างเขนของจรงิทีใ่ชใ้นการประหารชวีติพระเยซ ูบรเิวณดา้นหนา้ตกแต่ง

ดว้ยรปูสลักหนิออ่นทีว่จิติรเป็นอยา่งยิง่ 

 

 

 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัชอ้ปป้ิงมอลลท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของยโุรปที ่กลัเลรอีาวติโตรโียเอมานูเอ

เลเซ คอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีอ่ัดแน่นไปดว้ย แบรนดช์ัน้น าระดับโลก ทีบ่าง

แบรนดนั์น้ก็ยังถอื ก าเนดิ ณ เมอืงแห่งนี้ อาท ิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, 

Valentino รวมไปถงึแบรนดเ์นมทีคุ่น้หู อกีมากมายอยา่ง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski 
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจนี 

ทีพ่กั NH Milano Fiera หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมที่เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการ

เดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงเวโรนา่ (Venora) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เมอืงเวโรน่ายังไดข้ึน้

ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโก

เมือ่ปี ค.ศ.2000 อกีทัง้วลิเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละนักเขยีน

บทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นนักเขยีนผูย้ ิง่ใหญ่

ของอังกฤษและของโลกยังใชบ้รรยากาศและเรื่องราวความรัก

ของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฎกรรม

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1595 เรือ่งโรมโิอกบัจเูลยีต  

 

น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ บา้นเลขที ่23 ของจูเลยีต 

JULIET’S HOUSE ชมระเบยีงแหง่เรือ่งราว โรแมนตกิทีจู่เลยีต

เฝ้ารอคอยพบโรมโิอทุกค ่าคืน และบรเิวณหนา้บา้นยังมรีูปปั้น

ส ารดิขนาดเทา่ตัวจรงิของจเูลยีต 

  

วนัที่สาม • มิลาน นวโรน่า • นวนิชนมสนตร้  บ้านนลนที่ •23 นองจูนลี็ต • นกาะนวนิส  •จัตุรัสนซยนท์ มาร์ค • มหา

วิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหา็ใจ • สะพานรีอาลโต้•  

นวนิสนมสนตร้               ( นช้า/กลางวัน)น็ยน/ 
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จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิเมสเตร ้ (Venice Mestre) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ฝ่ัง

แผน่ดนิใหญเ่มอืงหลวงของแควน้เวเนโต 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมนสูปาเก็ตตีเ้สน้หมกึด าเวนสิ 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto)  

 

น าท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของชาวเวนิส เมืองที่ไม่

เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานาม

ว่าเป็น “ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ” มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 

แหง่  

 

น าทา่นเดนิชมความงามของเกาะเวนสิ  

น าท่านถ่ายรูปบรเิวณจตัรุสัเซ็นท ์มารค์ (St.Mark’s Square) ทีจ่ักรพรรดนิโปเลยีนยกยอ่งว่าเป็น

หอ้งรับแขกทีส่วยทีส่ดุของยโุรป และยงัเป็นทีต่ัง้ของ มหาวหิารซนัมารโ์ก (San Marco Basillica) 

มหาวหิารประจ าเขตอัครบดิรเวนสิ สรา้งขึน้ในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ เนื่องจากถูกท าลายไป

เกอืบหมดสิน้ในครัง้ทีอ่อกโตมนัเขา้ยดึ ซึง่ภายในโบสถนั์น้จะมภีาพโมเสกบอกเล่าเรือ่งราวในครัง้นัน้อยู ่

โดยเซน็ทม์ารโ์กถอืวา่เป็นนักบวชทีส่ าคัญในการเผยแพรศ่าสนาในสมยัศตวรรษที ่5 ส าหรับตัวมหาวหิาร

จะเชือ่มกับ พระราชวงัดอรจ์ (Doge’s Palace) ครัง้หนึง่เคยเป็นทีป่ระทับของยคุแห่งเวนสิครัง้ที่

เมอืงนี้ยังเป็น สาธารณะรัฐเวนสิ ก่อนไดรั้บการปรับปรุงเป็นพพิธิภัณฑแ์ละเปิดอย่างเป็นทางการในปี 

1923 และยังม ีหอระฆงัซนัมารโ์ก (St Mark’s Campanile) หอระฆังสงู 98.6 เมตร โดยองิการ
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สรา้งจากรูปแบบเดมิในปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็นทีต่ัง้ของ สะพานถอน

หายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุม้โคง้ทีเ่ชือ่มระหวา่งพระราชวังดอรด์และเรอืนจ า 

 

 

 

ชมบรเิวณ สะพานรอีาลโต ้(Rialto Bridge) สะพานขา้มคลองหลักอนัเกา่แกท่ีส่ดุของเวนสิ รายลอ้ม

ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ ถ่ายภาพกับจุดชมววิบนสะพาน ทีท่่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL คลองที่

ใหญท่ีส่ดุ ผา่กลางเกาะเวนสิ ชมวถิชีวีติกลางสายน ้าของชาวทอ้งถิน่ทีใ่ชค้ลองแทนถนน 

 

 

**หมายเหต ุท ัง้นีไ้มร่วมคา่น ัง่เรอืกอนโดลา่ หากทา่นสนใจน ัง่เรอืกอนโดลา่ สามารถแจง้ทางหวัหนา้ทวัรเ์พือ่

ประสานงานใหไ้ด ้ท ัง้นีไ้มแ่นะน าใหท้า่นตดิตอ่กบัเรอืเองเพือ่ความปลอดภยัของทา่นเนือ่งจาก

อาจมมีจิฉาชพีแอบแฝงตวัมา 

จากน ัน้น าทา่นลอ่งเรอืกลบัขึน้สูฝ่ั่งเมสเตร ้

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจนี 
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ทีพ่กั Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมที่เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการ

เดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรน้ซ ์(Florence) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงทีค่รัง้หนึง่เคย

เป็นเมอืงหลวงของอติาล ีและเมอืงหลวงของยุคฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ เป็นเมอืงซึง่เป็นทีถ่อืก าเนดิของ

จติรกรระดับโลกมากมาย ไมว่า่จะเป็น มเีกลันเจโล ลโีอนาโด ดาวนิชี ่ราฟาเอล ซานต ีและอกีมากมาย  

 

พาท่านถ่ายรูปมมุสงูของเมอืงที ่จตัรุสัมเิกลลนัเจลโล ่(Piazzale Michelangelo) ซึง่ถอืว่าเป็น 1 

ในมุมที่ดีที่สุดที่จะไดเ้ห็นทัศนียภาพแบบพาโนราม่า บนนี้ท่านจะสามารถเห็นกลุ่มอาคารส าคัญๆ 

มากมาย ไมว่า่จะเป็นมหาวหิารฟลอเรนซ ์สะพานเวคคโิอ พระราชวังปิต ิและยังเป็นทีต่ัง้ของรูปปั้นเดวดิ

จ าลองอกีดว้ย 

 

 

  

วนัที่สี่ นวนิสนมสนตร้    •ฟลอนรนซ์   •  จัตุรัสมินกลลันนจลโล่    •มหาวิหารซานตา มานรี็ นดล ฟิโอนร    •จัตุรัส

นดลลาซิญญอนรี็ • ปิซ่า  •จัตุรัสนปี็ซซา นดล ดูโอโม • หอนอนปีซ่า          ( นช้า)น็ยน/-/ 
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น าทา่นชมความยิง่ใหญ ่และอลังการของ มหาวหิารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Del 

Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ ์ทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 4 ของทวปียโุรป ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ช ้

หนิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม 

 

 

 

น าชม จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della 

Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเช่น 

รูปปั้นเทพเจา้เนปจูน (Fountain of Neptune), 

วรีบรุษุเปอรซ์อิสุถอืหัวเมดูซา่ (Perseus with the 

Head of Medusa), รูปปั้นเดวดิ ผลงานที่มี

ชือ่เสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล ่เป็นตน้ 

เทีย่ง อสิระอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกและ

ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
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จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (Pisa) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)   

น าทา่นเขา้ชม จตัรุสัเปียซซา เดล ดโูอโม (Piazza del Duomo) ศาสน

สถานที่ส าคัญที่สุดของเมือง ซึง่จัตุรัสแห่งนี้จะประกอบไปดว้ย หอศีลจุ่ม 

วหิาร และหอระฆัง ซึง่ทีน่ี่มหีอระฆังทีโ่ด่งดังระดับโลก นัน้คอื หอระฆังเอน 

แหง่เมอืงปิซา่  

 

น าท่านชมบรเิวณรอบหอระฆังแห่งนี้พรอ้มเก็บรูปเป็นที่ระลกึกับ หอเอน

เมอืงปีซา่ (Leaning Tower of Pisa) หอระฆังทรงกระบอก 8 ชัน้  โดย

เอกลักษณ์และสาเหตทุีท่ าใหห้อระฆังแห่งนี้ไดเ้ป็นสิง่มหัศจรรยข์องโลกนัน้

คอืการทีต่ัวอาคารมลีักษณะเอยีงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอน

แหง่ปิซา่แรกเริม่สรา้งในปี 1174 แตเ่มือ่สรา้งขึน้ไปเพยีง 3 ชัน้ ฐานอาคารก็

เกดิการทรดุตัวลง เนื่องจากเนื้อดนิในบรเิวณนี้ไมม่ชีัน้หนิแทรก ประกอบกับ

ตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้าอารโ์น ท าใหด้นิมคีวามชืน้และเหลวกว่าปกต ิจนท าใหต้อ้ง

ยตุกิารกอ่สรา้งไปกว่า 94 ปี จนกระทั่งปี 1272 สถาปนกินาม จโีอวานี ด ีซี

โมเน่ (Giovanni di Simone) ไดม้าสานตอ่ดว้ยเทคนคิการสรา้งใหเ้พดานไม่

เท่ากันเพือ่รักษาอาหารใหส้มดุล แต่ก็ตอ้งยตุกิารกอ่สรา้งในปี 1284 จากภัยสงคราม กอ่นชัน้ที ่7 ของ

อาคารจะเสร็จในปี 1319 และตัวหอระฆังถูกเตมิจนเสร็จสิน้เมือ่ปี 1372 นับเป็นเวลาร่วม 199 ปี นับจาก

วันทีเ่ริม่  
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจนี 

ทีพ่กั AC Pisa หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมที่เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการ

เดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซยีนา่ (Siena) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วที่

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995  

น าท่านเดนิเขา้สูต่ัวเมอืงเกา่ เพือ่ชม จตัรุสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ทีนั่บว่าเป็นจัตุรัสทีม่ี

ความสวยงามมากอกีแหง่หนึง่ในอติาล ีใหเ้วลาท่านชมและเดนิเล่นถ่ายรูปบรเิวณรอบนอกของปาลาซ

โซ พบับลโิค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังเกา่ทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบโรมาเนสก ์ ตัง้แต่ปี

ค.ศ.1297  และ หอระฆงัมานเจยี (Torre del Mangia) อกีหนึง๋สญัลักษณ์ของเซยีนา 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชมความงดงามบรเิวณภายนอกของ มหาวหิารเซยีนา (Siena Cathedral) หรอื ดโูอ

โมดเิซยีนา (Duomo di Siena) ทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1215 -1263 ในรปูแบบสถาปัตยกรรม

กอธคิ และตอ่เตมิดว้ยศลิปะแบบเรอเนซองสใ์นยคุตอ่มา 

วนัที่ห้า ปิซ่า  •นซี็น่า • จัตุรัสนดล คัมโป • มหาวิหารนซี็นา•  โรม     

                 ( นช้า/กลางวัน)น็ยน/ 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาทอ้งถิน่ 

 

น าท่านเดนิทางสูศู่นยก์ลางการปกครองของอติาลทีี ่กรุงโรม (Rome) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชม.) เมอืงหลวงของประเทศอติาล ีและเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรโรมันทีรุ่่งเรอืงถอืเป็นรากฐาน

ของสังคมและวัฒนธรรมของชาตยิุโรป ไม่ว่าจะเป็น ปฏทินิตามหลักสุรยิะคต ิกฎหมาย การประชมุใน

สภาในรปูแบบสาธารณรัฐ เป็นตน้ 
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจนี 

ทีพ่กั Novotel Roma Est หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 (โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมที่เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการ

เดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม มหาวหิารนกับุญปี

เตอร ์(St. Peter's Basilica) 

ศาสนสถานของครสิตท์ีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โลก และเป็นที่ฝังพระศพของพระ

สันตะปาปาพระองคแ์รกทีถู่กลงโทษ

ประหารชวีติดว้ยการตรงึไมก้างเขน

ในสมัยของจักรพรรดิเนโร เมื่อปี 

ค.ศ. 68 ถอืเป็นศูนยร์วมทัง้ทางกาย

และทางใจของวาตกินั  

โดยมหาวหิารแห่งนี้ไดส้รา้งทับวหิาร

หลังเดมิที่สรา้งในสมัยศตวรรษที่ 4 

ออกแบบโดยมเีกลันเจโลสุดยอดจติ

กรร่วมสมัยกับดาวนิชี ่ ภายในถูก

ตกแต่งอยา่งวจิติรดว้ยหนิออ่น โดยมปีระตมิากรรมชือ่กอ้งโลกอย่าง ปีเอตา้ (Pietà) เป็นรูปปั้นพระแม่

นารียท์รงโอบอุม้พระเยซูหลังจากสิน้พระชนม์ ซึง่ท าจากหนิอ่อนเพียงกอ้นเดียวและใชเ้วลาในการ

แกะสลัก 7 ปี  

บรเิวณดา้นหนา้คอื จัตรัุสนักบญุปีเตอร ์(St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอรน์นิ ีอกี

หนึง่ประตมิากรผูไ้ดฉ้ายาวา่ สามารถเสกหนิออ่นใหห้ายใจได ้จัตรัุสสามารถจคุนไดป้ระมาณ 60,000 คน 

ตรงกลางมเีสาโอบสีสิหนิแกรนติแดง สูง 25.5 เมตร จากอยีปิต ์ซึง่เป็นการแสดงถงึแสงยานุภาพของ

โรมันทีม่ตี่อประเทศในยโุรปและแถบเมดเิตอรเ์รเนียนในขณะนัน้ (ในกรณีมพีธิดีา้นใน อาจจะไมไ่ด้

รบัการเขา้ชม)  

 

จากน ัน้ น าท่านแวะถ่ายบรเิวณดา้นนอก โคลอสเซีย่ม (Colosseum) หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการว่า ฟราเวยีน

แอมฟิเธยีเตอร ์อกี 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ตน้แบบของสนามกฬีาของโลก เป็นแหล่ง

วันที่หก โรม  •โคลอสนซี่็ม • น ้าพุนทรวี่ • ท่าอากาศ็านนลโอนาร์โด ดา วินชีฟีอูมีชีโน-  

          /นช้า( กลางวัน)-/ 
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บันเทงิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโรมัน สรา้งขึน้ในสมัยของจักพรรดเิวสปาเซยีนในปี ค.ศ. 70 กอ่นเปิดอย่างเป็น

ทางการในอกี 10 ปีตอ่มาในสมยัพระเจา้ไททัส เป็นสนามกฬีาทีจ่ะเป็นการประชนัการต่อสูร่ะหว่างเหล่า

นักรบกลาดเิอเตอรด์ว้ยกนัเอง และกบัสตัวด์ุรา้ย เชน่ สงิโต ชา้ง แรด เป็นตน้ โดยบา้งก็กล่าวกันว่าการ

ตอ่สูใ้นโคลอสเซีย่มท าใหส้ตัวบ์างชนดิแทบจะศูนยพั์นธุเ์ลยทเีดยีว การสรา้งอาคารแบบอัฒจันทรก์ลม 

3 ชัน้ขนาดใหญแ่หง่นีย้งัถอืวา่เป็นการผลติซเีมนตแ์หง่แรกๆ ของโลกอกีดว้ย 

 

 

 

พาทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้กับ โรมนัฟอร ัม่ (Roman Forum) อดตีศูนยก์ลางทางสังคม เศรษฐกจิ และ

วัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดยบรเิวณนี้นัน้เป็นทีต่ัง้ของประตูชยั 2 แห่ง ทีเ่ป็นตน้แบบของฝร่ังเศส 

น่ันคอื ประตูชัยคอนสแตนตนิ สรา้งขึน้ในครัง้ทีพ่ระเจา้คอนสแตนตนิไดช้ยัชนะเหนือพระเจา้แมกเซน

เทยีส และประตชูยัไททัสทีส่รา้งขึน้หลังจากไดรั้บชยัชนะเหนอืเมอืงเยลซูาเล็มในปีค.ศ. 81 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาทอ้งถิน่

ดว้ย เมน ูพซิซา่สตูรอติาลแีท ้!!  

 

น าท่านชมความงามของ  น ้าพุเทรวี่ (Trevi 

Fountain) ทีม่ักกล่าวกันว่าเป็นน ้าพุทีส่วยทีสุ่ด

แหง่หนึง่ในโลก  

 

น าท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ บนัไดสเปน 

(Spanish Steps) บนัไดทีก่วา้งทีส่ดุในยโุรป เชือ่มระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถท์รนีติี ้นอกจากนัน้

ยังมสีนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกสรรคอ์ยา่งเต็มที ่ไมว่่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, 

Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นตน้ แต่หากสนใจชมิกาแฟเอสเปรสโซต่น้ต า

หรับ ก็มรีา้นกาแฟมากมายใหท้า่นไดล้ิม้ลอง 
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เย็น อสิระอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกและไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วนิช-ีฟีอูมชีโีน (Aeroporto 

Leonardo da Vinci di Fiumicino) เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาท าการคนืภาษี (Tax Refund) 

20.50 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่EK096 **บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

 

05.30 น. ถงึ สนามบนินานาชาตดิไูบ เพือ่รอเวลาเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตต ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

18.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความ

เหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ เชน่ บางสถานที่

ในยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุง หรอือาจท าการจองไมไ่ดเ้นือ่งจากตอ้งรอกรุป๊คอน

เฟิรม์กอ่นท าการจอง หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหลา่นี ้โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์และความ

ปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ หากทราบเวลาและสถานทีท่ ีแ่นน่อนกอ่นเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปีพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

28 ม.ค. – 03 ก.พ. 2566 26+1 61,999 61,999 60,999 12,000 

11 – 17 ก.พ. 2566 26+1 63,999 63,999 62,999 12,000 

11 – 17 ม.ีค. 2566 26+1 63,999 63,999 62,999 12,000 

10 – 16 เม.ย. 2566 26+1 75,999 75,999 74,999 12,000 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธรุกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 

***กรณุาเชค็กบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองคะ่*** 
110,000-120,000 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัรค์นไทย*** 

วันที่นจยด สนามบินดูไบ•  สนามบินสุวรรณภูมิ        

                ) -/-/-(  
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป 

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีทีโ่รงแรมไมม่หีอ้งพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิ

เป็นหอ้งพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ (ทัง้นีห้ากสายการบนิมกีารแจง้เปลีย่นแปลงในเรือ่งของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล ์หรอือืน่ใดที่

เป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

 คา่รถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่วัน) 

 คา่น ้าดืม่บนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้ สถานฑตูจะไมค่นืคา่วซีา่ใหท้า่นไมว่า่จะผา่นการพจิารณาหรอืไมก่็ตาม 

กรณีมวีซีา่แลว้ จะคนืเงนิใหท้า่น 4,000 บาท 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบัตเิหตุ

ระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวและปัญหาสขุภาพ

อืน่ๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

**ทปิหวัหนา้ทวัร/์ไกดท์อ้งถิน่/คนขบัรถ ไมบ่งัคบั ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 41,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกว่า 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล

กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 45 วัน) 
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กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท 

ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่น การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ดังตอ่ไปนี ้

 คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าด าเนนิการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไมค่นืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่าน

หรอืไมผ่า่นการพจิารณา  

 ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยื่นวซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคัญในการยืน่วซีา่ หาก

ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตั๋วมาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้ง

ถูกหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยังไม ่ออกตั๋ว

ทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตั๋วตามจรงิเทา่นัน้  

 คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัด

จ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทางหากท่านไมป่รากฏตัวตามวันทีเ่ขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% 

ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้า่นเขา้ใจ  

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100%  

 ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมูกิรณีทา่นเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ 

และจะส ารองตั๋วเครื่องบนิ หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิท จะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ ท่าน

ควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บรษัิทจะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ต่อเมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบ 10 ท่าน และไดรั้บควิการตอบรับจาก ทาง

สถานทตู เนือ่งจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิตั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บ การ

ยนืยนัมาจากทางยโุรป ,ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยืน่ วซีา่

ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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 หากในชว่งทีท่า่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยืน่วซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทาง 

ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 

คอยดแูล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยืน่วีซา่ท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวร์เป็นผู ้

ก าหนด ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น 

ตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตัวกลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่นัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางทา่น 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 10 ท่าน ทาง

บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่และค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษัิทฯ

ขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เนือ่งจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บั

เตยีงพับเสรมิ หรอืไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพักแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 กรณีมกีารจัดงานประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปสว่นมากจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นภมูภิาคทีม่อีณุหภมูติ ่า จะมบีรกิาร

เครือ่งปรับอากาศเฉพาะในฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
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 บางสถานทีใ่นยโุรปอาจปิดในวันอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรับปรงุในชว่งฤดหูนาว หากวันเดนิทางตรงกบัวัน

เหลา่นี ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ หากทราบเวลาที่

แน่นอนกอ่นเดนิทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืง

จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายกุ็ตาม อาจท า

ใหท้า่นโดนปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ 

ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 
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 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด 

ในการยืน่วซีา่ทางสถานทตูจะเก็บหนงัสอืเดนิทาง ไวจ้นกวา่จะไดก้ารรบัอนมุตัผิลวซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอื

เดนิทางออกมาใชไ้ด ้  ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ประมาณ  15  วนัท าการ ไมร่วมวนัหยดุ เสาร-์อาทติย ์

และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุของทางสถานทตู หรอื อาจชา้หรอืเร็วกวา่ก าหนดขึน้อยูก่บัสถานทตู         

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

 

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) 
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
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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 

 


