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1  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - ดไูบ 

 

18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

  สายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ 

  สะดวก 

21.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน(์EK) เทีย่วบนิที ่ 

  EK379 (21.10-03.05(+1)) / EK71 (04.05-09.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 17 

  ชัว่โมง 15 นาท ี(รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ บรกิาร 

  อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

2  ปารสี-พพิธิภณัฑล์ฟูว-์หอไอเฟล-ชองป์เอลเิซ-่ประตชูยั-หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต-์หา้งสรรพสนิคา้ 

  (La Samaritaine) 

 

09.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิปารสี ชารล์เดอโกล ประเทศฝร ัง่เศส (ปลายเดอืน มี.ค.-ต.ค เวลาทอ้งถิน่ชา้

  กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง พ.ย.-ตน้เดอืน ม.ีค. เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลังผา่นพธิี

  ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 

 กรงุปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส (France) เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิ

อนัดับ 1 ใน 10 ของโลกที ่นักทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจบุนัเมอืงปารสี เป็นหนึง่ใน

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ  

 

น าทา่นเทีย่วชมกรงุปารสี (Paris) ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นหนา้พพิธิภณัฑล์ฟูว ์(Louvre 

Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัวอาคารเดมิเคยเป็น

พระราชวังหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลก

เป็นจ านวนมาก กวา่ 35,000 ชิน้ เชน่ ภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. 

Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนัโดง่ดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช ี 

 

น าทา่นสูจ่ตัรุสัทรอคาเดโร (Trocadero) มมุสวยสดุฮติทีม่หีอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นฉาก

หลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้ววิขัน้บนัไดทอดยาวทีม่หีอไอเฟลอยูด่า้นหลัง แต่

เดนิลงบนัไดสวยๆ หรอืจะเป็นมมุน ้าพกุบัสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศสดา้นหนา้ มหีอไอเฟลเป็นฉากหลัง  
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น าทา่นเดนิทางผา่นชมถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ(่Champs Elysees) ถนนสายยาวทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุของปารสีและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนนิ พรอ้มชมความยิง่ใหญข่องประตชูยั(ARC De 

Triumph) อนุสรณ์สถานทีส่ าคัญของปารสี ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นประตชูยัทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดับสอง

ของโลก รวมทัง้ยังมคีวามละเอยีดออ่นในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศ์ลิปะนโีอคลาสสกิ 

โดยเฉพาะรปูแกะสลักลอยทีนั่บเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปินชัน้เยีย่ม 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 น าทา่นชอ้ปป้ิงหา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หา้งหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่

 หนึง่ของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนี้มเีอกลักษณ์ทีม่คีวาม

โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม 

ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกส ีมลีวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึง่

เป็นแนวศลิปะทีน่ยิมกันมากในฝร่ังเศสชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตกแตง่ของอาคารโดยรอบใช ้

ลวดลายปูนปั้นและราวระเบี ยงโคง้ อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็น

หา้งสรรพสนิคา้นีม้ลีกูคา้ทีเ่ป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิารวมกนัอยูเ่ยอะมาก มสีนิคา้ตา่งๆทีทั่นสมัยให ้

เลอืกซือ้ไดอ้ยา่งจใุจ ไมต่กเทรนด ์เรยีกไดว้า่อะไรใหม่ๆ มา Galleries Lafayette นัน้จะมขีายกอ่นกอ่น

หา้งอืน่เสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น ้าหอม มคีรบทกุยีห่อ้  

 

น าทา่นชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของ

ปารสี ทีน่ี่มเีสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดมิ น่ันคอืการตกแตง่แบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึง่ถอืวา่

เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของหา้งสรรพสนิคา้แห่งนี้ จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง
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ประวัตศิาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นหา้งสรรพสนิคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ี่

เนน้ย ้าถงึเสน่หข์องชมุชนชาวปารสี ไมว่า่จะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศลิปะ รวมแลว้กวา่ 600 แบรนด ์

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ็ปป้ิงแบบจใุจ และมกีารจัดนทิรรศการทีจ่ะสลับหมนุเวยีนใหไ้ดช้มตลอดปี 

 

 

น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมูซ (Bateaux Mouches) แมน่ ้าแซนน์ ผ่านชมหลายสถานทีส่วยงาม หอไอ

เฟล พพิธิภณัฑล์ฟูว ์และโบสถน์อธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรท์ ี ่3 เรอืสองชัน้ โดยชัน้ลา่งจะ

มกีระจกโดยรอบ ส าหรับชัน้บนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการลอ่งเรอืประมาณ 1 ชัว่โมง  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูหอยเอสคาโก (Escargots) และไวนแ์ดง 

พกัที ่  Hotel Mercure Paris หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

3  ปารสี-พระราชวงัแวรซ์าย-เบอซองซง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  

 น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์าย (Palace of Versailles) สถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วไปเยอืนมากทีส่ดุ

แหง่หนึง่ในฝร่ังเศส และมชีือ่เสยีงโดง่ดังทัง้แงม่มุของประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม พระราชวังแหง่นี้อาจ

นับวา่เป็นพระราชวังทีห่รหูราอลังการทีส่ดุในโลก ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลกจาก UNESCO 

ภายในมสีิง่กอ่สรา้งชือ่กอ้งโลกอยา่งเชน่ หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอปุราหลวง (Royal 

Opera) ทีแ่สนวจิติรงดงาม 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิสูเ่มอืงเบอซองซง (Besançon) (ระยะทาง 414 กม.) อยูท่างทศิตะวันออกของฝรั่งเศส 

ซึง่มอีาณาเขตตดิกบัประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ชือ่ดา้นการผลตินาฬกิา 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Hotel ibis Styles Besancon หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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4  เบอซองซง-ชเตเคลิแบรก์-เมอรเ์รน-ขึน้กระเชา้สูย่อดเขาชลิธอรน์-Skyline View Platform 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูช่เตเคลิแบรก์ (Stechelberg) (ระยะทาง 296 กม.)  

น าทา่นขึน้กระเชา้สูย่อดเขาชลิธอรน์ (Schilthorn) เพือ่ไปชมทวิทัศนแ์บบพาโนรามา ซึง่มคีวามสงู

กวา่ 2,973 เมตร จงึท าใหส้ามารถมองเห็นทวิทัศนอ์ันตระการตาของยอดภเูขาหมิะเลือ่งชือ่ ทัง้จงุเฟรา 

ไอเก และมองซ ์ไดอ้ย่างใกลช้ดิยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ชลิธอรน์ยังเคยเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรช์ือ่ดังอย่าง 

James Bond 007 ภาคยอดพยคัฆร์าชนิ ี“On Her Majesty’s Secret Service” กบัฉาก

แอคชั่น ทา่มกลางหมิะ ซึง่สวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบ ีจงึท าใหบ้นนี้มพีพิธิภัณฑแ์บบอนิเตอรแ์อค

ทฟีของ Bond World 007 ทีจั่ดแสดงเรือ่งราวน่ารูจ้ากภาคตา่งๆ พรอ้มใหค้ณุไดส้วมบทบาทบอนดห์รอื

สาวบอนดก์นัไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหมนุ 360 องศา บนชลิธอรน์ 

 

อสิระใหท้า่นไดด้ืม่ด ่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พรอ้มออกไปสัมผัสความหนาวเย็นไดท้ี ่

Skyline View Platform ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นน่ังเคเบิล้คารก์ลับสูห่มูบ่า้นเมอรเ์รน 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Hotel Alpenruh, Murren หรอืเทยีบเทา่ 

(โรงแรมบนภเูขา ววิแสนลา้นทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์) 
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5  เมอรเ์รน-ลเูซริน์-อนสุาวรยีส์งิโต-สะพานไมช้าเปล-ฟอกซท์าวน-์มลิาน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Luzern) เมอืงพักตากอากาศทีไ่ดช้ือ่วา่นักทอ่งเทีย่วบันทกึภาพไวม้าก

ทีส่ดุ มทีะเลสาบ ภเูขา ทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม ใหท้า่นอสิระ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง อาท ิบคุเคอเรอร ์กอืเบอลนิ เอ็มบาสซี ่

รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นชอ็คโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ด ีทีม่ชี ือ่เสยีงตามอธัยาศัย 

 

น าทา่นถา่ยรูปคูก่บัอนุสาวรยีส์งิโต (Lion Monument) ซึง่แกะสลักอยูบ่นหนา้ผาของภเูขาในเมอืง

เป็นสัญลักษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรับจา้งชาวสวสิ ซึง่ท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16 

แหง่ฝรั่งเศส  

 

จากนัน้ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแมน่ ้ารอยซ(์Reuss River) เป็นสะพานไมท้ี่

เกา่ทีส่ดุในโลกมอีายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องสวสิ สะพานไมช้าเปลเป็นสะพาน

ทีแ่ข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชือ่มตอ่ไปยังป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า ทีจ่ั่วแตล่ะชอ่งของสะพาน

จะมภีาพเขยีนเป็นเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายกุวา่ 

400 ปีแลว้ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารไทย 

 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ฟอกซท์าวน ์(FOXTOWN OUTLET) (ระยะทาง 185 กม.) 

ทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีส่วสิเซอรแ์ลนด ์ซึง่อยู่ไม่ไกลจากเมอืงมลิานมากนัก คลา้ยๆ กับหา้งสรรพสนิคา้แฟชั่น 
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เนน้ขายสนิคา้ลดราคา ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง ในราคาถกูกวา่ 30 – 70 % อยา่งจใุจ 

อาทเิชน่ FENDI, ARMANI, BURBERRY เป็นตน้ 

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (Milan) (ระยะทาง 60 กม.) เมอืงใหญเ่ป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม 

ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีมลิานไดช้ือ่ว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกอกีเมอืงหนึง่ 

เชน่ เดยีวกบัปารสีและนวิยอรค์ อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิของประเทศอติาลอีกีดว้ย 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  iH Hotels Milano Gioia หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

6  มลิาน-มหาวหิารดโูอโม-แกลลอเรยี วคิเตอรเ์อ็มมานเูอล-ปิซา่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (Milan) เมอืงใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ

ของประเทศอติาล ีมลิานไดช้ือ่ว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลกอกีเมอืงหนึง่ เชน่ เดยีวกับปารีส

และนิวยอร์ค อีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกจิของประเทศอติาลีอีกดว้ย น าท่านสู่จุดศูนย์กลางอัน

ศักดิส์ทิธิข์องเมอืง  

 

น าท่านชมมหาวหิารดูโอโม (Duomo di Milano) แห่งเมืองมลิาน มหาวหิารนี้สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืว่ามคีวามใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี ค.ศ.  1386 แต่

กวา่จะเสร็จตอ้งใชเ้วลากวา่ 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด 

และมรีปูปัน้หนิออ่นจากสมัยตา่งๆ กวา่ 2,245 ชิน้ ยอดทีส่งูทีส่ดุมรีปูปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่า

ดอนน่าเป็นสงา่อยู ่ 
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เชญิทา่นอสิระกบัการชอ้ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก อาทเิชน่ LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็น

ตน้ ทีแ่กลลอเรยี วคิเตอรเ์อ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele) ทีต่ัง้รา้น Prada รา้นแรก

ของโลก ทา่นสามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปิซา่(Pisa) (ระยะทาง 282 กม.) น าชมหอเอนเมอืงปิซา่(Tower of Pisa) 

สรา้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสขีาวเพื่อใชเ้ป็นหอระฆังใชเ้วลาสรา้งยาวนานถงึ 177 ปี ลักษณะเด่นของหอเอน

แห่งนี้คอืมคีวามเอยีง 3.97 องศาเมือ่ดแูลว้เหมอืนจะลม้ สว่นสาเหตทุีเ่อยีงสันนษิฐานว่าเป็นเพราะการ

สรา้งอยู่บนพื้นทราย ในปี ค.ศ. 1987 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหห้อเอนเมอืงปิซา่เป็นมรดกโลก และ

เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกอกีดว้ย 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Hotels AC Pisa ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

7  ปิซา่-โรม-นครวาตกินั-มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุโรม (Rome) (ระยะทาง 350 กม.) เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของ

ประเทศอติาล  ีซึง่มีอดีตอันยิง่ใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดโิรมันโรมมีประวัตศิาสตร์ยาวนาน

มากกวา่ 2,800 ปี กรุงโรมตัง้อยูบ่นเนนิเขาทัง้เจ็ดรมิฝ่ังแมน่ ้าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โดยเป็น

เมอืงหลวงของอาณาจักรในอดตีมากมาย เชน่อาณาจักรโรมัน สาธารณโรมัน และจักรวรรดโิรมัน โรมเคย

เป็นเมอืงทีม่บีทบาทมากทีส่ดุของอารยธรรมตะวันตกและในอดตีไดเ้ป็นอาณาจักรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก

นานนับศตวรรษจนกลายมาเป็นเมอืงหลวงในปัจจบุัน กรงุโรมไดร้ับฉายาวา่เป็น เมอืงอมตะนคร หรอืนคร

ทีไ่มม่วีันตาย เป็นศนูยก์ลางแหง่อารยธรรม ศนูยก์ลางแหง่ศลิปวัฒนธรรม ศนูยก์ลางการปกครองและ

อ านาจของอาณาจักรโรมัน กรุงโรมนับไดว้่าเป็นหนึง่ในเมอืงหลวงทางดา้นแฟชั่นของโลก และเต็มไป

ดว้ยรา้นแบรนเนมชือ่ดังมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาครสิต์ เป็นที่ตัง้ของนครรัฐ

วาตกินั ซึง่เป็นดนิแดนทีป่ระทับของพระสนัตะปาปาแหง่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสูน่ครวาตกินั (Vatican) รัฐอสิระทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออกของกรุง

โรม โดยมพีระสนัตะปาปาเป็นองคป์ระมขุ  

 

ชมมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter Basilica) มหาวหิารศักดิส์ทิธิท์ีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป  

 

บรเิวณทางเขา้กอ่นถงึตัวมหาวหิาร ท่านจะทึง่กับความสวยงามของลานกวา้งรูปไข่ทีง่ดงามอย่างมาก 

เรยีกว่า เปียซซา ซาน พเิอโตร ซึง่ลอ้มรอบดว้ยเสา 284 ตน้ และรูปปั้นนักบญุ 96 องค ์ และบรเิวณ

กลางลานจะเห็นเสาโอบลิสิก ์อายกุวา่ 2,000 ปี เมือ่เขา้ไปภายในโบสถจ์ะพบกบัรปูสลักหนิออ่น พเิอตา้ 

พระแม่มารอีุม้ศพของพระเยซอูยู่บนตัก ผลงานแกะสลักหนิอ่อนทีม่ชี ือ่เสยีงมากของไมเคลิ แองเจโล ่

ชมแทน่บชูาส าหรับพระสนัตะปาปาท าพธิมีสิซา ตัง้อยูเ่หนือทีฝั่งศพของนักบญุปีเตอร ์และอกีหนึง่ความ

งดงามของสถานที่แห่งนี้คือโดมขนาดเสน้ผ่าศูนย์ กลาง 42 เมตร ผสมผสานกับความงดงามของ

ภาพวาดเฟรสโกภ้ายใตโ้ดมขนาดใหญน่ี ้ 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant 

พกัที ่  Hotel Holiday Inn Rome ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

8  โรม-โคลอสเซีย่ม-น า้พเุทรวี-่บนัไดสเปน-ชอ้ปป้ิง-สนามบนิกรงุโรม-ดไูบ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

 น าทา่นสมัผัสความยิง่ใหญ ่1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกโคลอสเซีย่ม (Colosseum) (ใหท้า่นเก็บ

ภาพดา้นนอก) สนามกฬีายคุโบราณทีส่ามารถจคุนไดถ้งึ 50,000 คน มอีายเุกา่แกถ่งึ 2,000 ปี เป็น

สถานทีส่ าหรับใหค้วามบนัเทงิในยคุนัน้ โดยจัดใหม้กีารตอ่สูร้ะหวา่ง นักสูท้ีเ่ราเรยีกวา่ กลาดเิอเตอร ์

นอกจากนีย้ังมกีารตอ่สูร้ะหวา่งนักโทษกบัสตัวป่์าทีด่รุา้ยอยา่งเชน่สงิโต เสอื หม ีซึง่ผูช้นะจะไดรั้บเงนิ

รางวัลและชือ่เสยีงมากมาย สว่นผูแ้พจ้ะถกูตัดสนิวา่ใหม้ ีชวีติรอดหรอืไม ่โดยการยกหัวแมม่อืของผูช้ม

หรอืกษัตรยิ ์ 
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จากนัน้น าชมความงามของน า้พเุทรวี ่(Travi Fountain) ซึง่มรีปูปัน้ของเทพเจา้เนปจนูตัง้โดดเดน่อยู่

กลางน ้าพแุหง่นี ้เชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ดม้าเยีย่มชมสถานทีแ่หง่นี ้แลว้หันหลังใชม้อืขวาโยนเหรยีญขา้มบา่ซา้ย

ลงไปในน ้าพแุหง่นีแ้ลว้จะไดม้โีอกาสไดม้าเยอืนกรงุโรมอกีครัง้  

 

จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่บรเิวณบนัไดสเปน (Spanish Steps) ซึง่เป็นบนัไดทีก่วา้งทีส่ดุและยาว

ทีส่ดุในทวปียโุรป ซึง่มทัีง้หมด 138 ขัน้  

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคอนดอตต ิ(Via Condotti) ที่นี่เต็มไปดว้ยหา้งหรูๆ ขายสนิคา้

เครือ่งประดับมยีีห่อ้ดังๆ (Brand Name street) อาท ิกชุชี,่ อารม์านี, พราดา้, หลยุส ์วคิตอง, มซิโซนี, 

เวอรซ์าเช ่อสิระใหเ้ลอืกชม เลอืกซือ้สนิคา้ ของทีร่ะลกึ ของฝาก ตามอธัยาศัย 

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิกรุงโรม เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ

เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

 

22.05 น. ออกเดนิทางจากกรุงโรม กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน(์EK) เทีย่วบนิที ่EK96 

  (22.05-05.55(+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16 ชัว่โมง 

  10 นาท ี (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ บรกิารอาหารและ

  เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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9  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

19.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

เสาร-์อาทติย ์ 01-09 ตลุาคม 65 99,999 99,999 28,900 

เสาร-์อาทติย ์

(วันพอ่แหง่ชาต)ิ 
03-11 ธันวาคม 65 109,999 109,999 28,900 

องัคาร-พธุ 

(ปีใหม)่ 
27 ธันวามคม 65-04 มกราคม 66 119,999 119,999 28,900 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

กรณุาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไขการใหบ้รกิาร ยกเลกิการบรกิาร และหมายเหตทัุง้หมด

อยา่งละเอยีดทกุขอ้ เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง และเพือ่ความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบรษัิทฯ เมือ่ทา่น

จองทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขหมายเหตทุีบ่รษัิทฯ 

แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 

** หากต า่กวา่ 20 ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ หรอืทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกการเดนิทาง ** เนือ่งจากกฎการ

เขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 

เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ **ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพัก

ขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  

 

อตัรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

2.  คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3.  คา่หอ้งพักในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4.  คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5.  คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  

6.  คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรปแบบ Etats Schengen  
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7.  คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่

คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิทางรายละเอยีดอืน่ๆเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่

กรมธรรมฯ์  

8.     คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตัวในตา่งประเทศ(รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

             กรมธรรม)์ 

9.     ทปิคนขบัรถในยโุรปวันละ 2 ยโูร/ทา่น/วัน 

10.     พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพั่ก 

11.     น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

12.     คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 30 กโิลกรมั)  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  

2.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  

6.  คา่ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 

7. คา่ทปิคนขบัรถ (60 EUR หรอื ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดนิทาง 

 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 41,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ สว่นที่

เหลอืช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง เฉพาะวันหยดุยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระสว่นทีเ่หลอื 40 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 

3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6.      กรณีวซี่ายังไม่ทราบผลก่อนเดนิทาง 15 วันท าการทางบรษัิทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนตามก าหนด             

เงือ่นไขการช าระ เงนิแตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   บรษัิทจะ

คนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเทา่นัน้ 



Page 16 of 19 

 

 

 

7.       หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมทั่นกาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิ และผล

ของวซีา่ ของทา่นไมผ่า่นบรษัิท ฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  

- ยกเลกิการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท (ชว่งหนา้เทศกาลหรอืหยุดยาวเชน่สงกรานต/์ปี

ใหม ่เป็น 60 วนั) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืมัดจ า 100% (หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิคา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15–29 วันคนืมัดจ า 50% (หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิคา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

 - ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-15 วันหักคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

- ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีห่ักคา่ใชจ้า่ย 100%  

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตจิากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารคา่ยืน่วซีา่และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

เก็บ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  

 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาต,ิ ภูเขาไฟระเบดิ, 

แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตสุดุวสิัย อาท ิการลา่ชา้ของสาย

การบนิ, การนัดหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบัตเิหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาต ,ิภูเขาไฟระเบดิ, 

แผ่นดนิไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวสิัยต่าง ๆฯลฯ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึ 

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตัวตา่งๆของทา่นเองหากเกดิการสญูหายของ 

ทรัพยส์นิส่วนตัว ของมคี่าต่างๆระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วอันมสีาเหตุมาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไม่สามารถ

รับผดิชอบทกุกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้ 
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เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอื 

เดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรอื 

เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตัวทา่นเอง  

5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท้ีน่ั่งวลิแชร์

หรอื บคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็นรายกรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิารบาง 

รายการหรอืยกเลกิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

7.  เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิท จงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภัย ของสว่นรวมเป็นส าคัญ 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

1.  ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ

ทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลกิทัวรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิซึง่มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 บาทแลว้แต่

สายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดนิทางตอ้ง

เป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสายการบนินัน้ ๆ 

เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันเพิม่เตมิโดยมเีอกสาร

ยนืยันจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้น

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอนมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 

9.  น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากทา่นมนี ้าหนักเกนิกวา่ก าหนดทา่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับนัน้เอง 

10.  ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

โรงแรมทีพ่กั 

1. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม ในกรณีทีบ่รษัิทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใชใ้น 

ระดับมาตรฐานเทยีบเทา่เดยีวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมทีท่างบรษัิทการันตวีา่ไดพั้กแน่นอน)  
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2. เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบังคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตยีงเสรมิ บาง

โรงแรม เทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  

3. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้  

4. เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพก ัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3ทา่น/3เตยีง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ

เป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไมม่อีา่งอาบน ้าซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศจะม ี

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้  

8. บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางครัง้อยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้า่นจะตอ้งน าสมัภาระ

ของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตัวทา่นเอง  

 

การยืน่วซีา่ / การอนมุตัวิซีา่ 

1. การอนุมัตวิซีา่เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑูต ทางบรษัิทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านั้น เงนิค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า 

ออกมาวา่ทา่น ไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่ และคา่บรกิารจากตัวแทนยืน่วซีา่ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ และ

ทางสถานฑตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีทีท่า่นวซีา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ ทางบรษัิท ฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตัวแทนยืน่ใหก้ับทา่น เนื่องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้โดยสถานฑตู

เป็นผูเ้รยีกเก็บและทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวซีา่ยังไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับทา่นทีพ่ านักอาศัย ศกึษา หรอื ท างานอยูต่า่งประเทศทา่นจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วซีา่ดว้ยตัวทา่นเอง ณ ประเทศ

ทีท่า่นพ านักอาศัยอยู ่

4. ทา่นทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้กรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


