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Code: IV07-ITA-EUROEK60-10EK-Jan-Dec-99-109-A221206 

 

อาณาจกัรโรมนั อติาล ีเหนอื-ใต ้: 10 วนั 7 คนื 

 

ก าหนดการเดนิทาง : ราคาทัวรร์วมทกุอยา่ง ยกเวน้คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวและคา่ใชจ้า่ยโควดิทัง้ในประเทศไทยและประเทศ

ตามรายการทวัร ์    



Page 2 of 18 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง          ประเทศไทย  

 

22:00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ที ่8-9 สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        ประเทศไทย - ดไูบ - มลิาน - โบลซาโน (อติาล)ี 

 

01:05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385/EK205 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ : 0500-0905 *.*.*. 

13:10 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงมลิาน (MILAN) ประเทศอติาล ี ...หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ … 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบลซาโน (BOLZANO) (275 กม.) เป็นประตสููอ่ทุยานแหง่ชาตโิดโลไมท ์

- โบลซาโนเป็นเมอืงหลวงของภมูภิาคทโีรลใต ้(SOUTH TYROL) ซึง่ลอ้มรอบดว้ยแมน่ ้า ทีน่ีแ่มน่ ้า 

TALVERA จะไหลลงไปในแมน่ ้า ISRACO และมารวมกนัเป็นแมน่ ้า ADIGE เนนิเขาทีเ่ป็นป่าทุ่งหญา้ 

ไรอ่งุน่และเทอืกเขา  DOLOMITES ในทางทศิตะวันออก

นัน้เหมาะกบัการพักผอ่นแบบผอ่นคลายอยา่งยิง่ เมอืง

โบลซาโนรูจ้ักกนัทั่วไป เมือ่ครัง้ที ่NATIONAL 

GEOGRAPHIC ไปถา่ยท าสารคด ีการคน้พบซากมนุษยท์ี่

ฝ่ังอยูใ่ตห้มิะบนยอดเขาสงูในแควน้ทโีรลของออสเตรยี 

และน ารา่งนัน้มาไวท้ีเ่มอืงโบลซาโนเรยีกกนัวา่มนุษย์

หมิะแหง่โบลซาโน ทีเ่ป็นขา่วไปทั่วโลก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  FOUR POINT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         โบลซาโน - ออรต์เิช ่- กระเชา้ ALPE DI SIUSI - ทะเลสาบเบรยีส - เบลลโูน ่

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิชมเมอืงเกา่ ชมวหิาร DUOMO  โบสถ ์CHIESA DEI 

DOMENICAN และอนุสาวรยีท์ีจ่ัตรัุสกลางเมอืง PIAZZA DELLE ERBE แถบ

ถนนคนเดนิ PIAZZA WALTHER และยา่นอาเขตโบลซาโน ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่

ชมเมอืง…  

https://europe4thais.wordpress.com/2013/10/12/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงออรต์เิซ ่(ORTISEI) (40 กม.) เมอืงแหง่ศนูยก์ลางของการทอ่งเทีย่วใน

แถบอทุยานโดโลไมท ์ทีอ่ยูใ่นหบุเขา มเีทอืกเขาลอ้มรอบสวยงามยิง่นัก 

อสิระใหท้า่นพกัผอ่นเพลดิเพลนิ กบัอากาศอนับรสิทุธิ ์ชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามแปลกตา 

 

น าทา่น น่ังกระเชา้ขึน้สูบ่นเนนิเขาทีเ่รยีกวา่ ALPE DI SIUSI น า

ทา่นชมววิทวิทัศนบ์นทุง่หญา้ราบเลยีบบนภเูขา ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่

กวา้งใหญท่ีส่ดุในยโุรป ทา่นจะไดส้มัผัสความงดงามอนัประหลาด

มหัศจรรยข์องดนิแดนเทอืกเขาโดโลไมท ์จากมมุสงูรอบดา้น ชม

ทัศนยีภาพอนัยิง่ใหญข่องหบุเขา โตรกผา โดยมเีทอืกเขา 

SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ทีม่รีปูทรงประหลาดยอดเขา

แหลมชนัเป็นจดุเดน่มเีสน้ทางเดนิลดัเลาะ สูจ่ดุชมววิตา่งๆ ใหท้า่นมเีวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทับใจ

กอ่นทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบับรรยากาศสดุทีจ่ะบรรยาย  

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้กลบั ลงสูด่า้นลา่ง  

*.*.*. หมายเหต ุ: การน่ังกระเชา้ หากสภาพอากาศไมอ่ านวยหรอืมเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการงดใหน่ั้งกระเชา้เพือ่ความปลอดภยั *.*.*. 

  

น าทา่นสู ่SECEDA เป็นจดุชมววิทีพ่คีทีส่ดุของโดโลไมตเ์ลยกว็า่

ได ้ซึง่จดุนีจ้ะเห็นยอดเนนิคลา้ยเปลวไฟทีแ่ข็งเป็นหนิ จงึมคีน

ตัง้สมยานามวา่ FLAME FROZEN IN STONE เป็นทุง่หญา้ลาด

เอยีง สวยอลังการสมค าล า่ลอื… 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่น ชมทะเลสาบเบรยีส (BRAIES) (90 กม.) ซึง่อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาต ิFANES SENNES 

BRAIES เขตป่าสงวนทีใ่หญท่ีส่ดุใจกลาง

เทอืกเขาโดโลไมท ์... 

อสิระถา่ยภาพความงดงามของทะเลสาบ ซึง่วา่

กนัวา่ทีน่ีเ่ป็นประตสููด่นิแดนใตพ้ภิพตามต านาน 

ทกุๆรอ้ยปีในคนืพระจันทรเ์ต็มดวงเจา้หญงิใน

ต านานจะออกมาจากเนนิเขา SASS DIA 

PORTA ภาษาลาตนิหมายถงึ ประตบูนภเูขา ทรงพายเรอืรอบๆทะเลสาบพรอ้มสง่เสยีงแตรทีด่ังกกึกอ้ง

ไปทั่วเทอืกเขาโดโลไมท ์.....  
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบลลโูน่ (BELLUNO) (111 กม.)... 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก EUROPA EXECUTIVE  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง          เบลลโูน ่- เวโรนา - เวนสิ - เกาะเวนสิ - โบโลญญา่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวโรนา (VERONA) (209 กม.) อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนอืของอติาล ีเป็นเมอืง

ทีใ่หญแ่ละส าคัญเป็นอนัดับสองในแควน้เวเนโต รองจากเมอืงเวนสิ …ไดรั้บสมญานามวา่ LITTLE 

ROMAN เพราะยงัคงสภาพสิง่กอ่สรา้งจากสมยั โรมนัไวอ้ยา่งสมบรูณ์ เป็นเมอืงทีส่มญานามวา่ “LITTLE 

ROMAN” เพราะยงัคงสภาพสิง่กอ่สรา้งจากสมยั โรมนัไวอ้ยา่งสมบรูณ์ เป็นเมอืงที ่มากไปดว้ยกลิน่อาย

แหง่ ศลิปะและวัฒนธรรม เป็นเมอืงขนาดกะทัดรัด อบอุน่ ลอ้มรอบดว้ยสายน ้า ในปีค.ศ. 2000 องคก์าร 

การศกึษา วทิยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแหง่ สหประชาชาตกิ็ประกาศใหเ้วโรนาเป็นเมอืงมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม…. 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

บา่ย น าทา่น ถา่ยภาพดา้นนอก VERONA ARENA โรงละครกลางแจง้แบบโรมนั ลกัษณะเหมอืนโคลอสเซีย่ม

ทีโ่รมแตข่นาดเล็กกวา่ นอกจากนี ้เวโรนาเป็นเมอืงแหง่ความรัก ทีม่เีรือ่งราวความรักระหวา่งหนุ่มสาว

ของสองตระกลูผูย้ ิง่ใหญ ่มองตากวิ(โรมโีอ) และ คาปเูล็ต (จเูลยีต) ยิง่เมือ่ วลิเลีย่มเชคส

เปียร ์เอาเรือ่งราวของโรมโิอกบัจเูลยีต  

มาเขยีนเป็นบทละครเวท ีชือ่เสยีงของ โรมโีอ จเูลยีต และ เวโรนา ก็โดง่ดังมากขึน้และ

ดงึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่ว 

 

น าทา่น ชมภายนอกบา้นของจเูลยีต (CASA DI GIULIETTA) คอืบา้นเลขที ่27 ถนน VIA 

CAPPELLO CASA DI GIULIETTA ซึง่แทจ้รงิแลว้บา้นหลังนี ้เคยเป็นของตระกลู 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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CAPPELLO เป็นความบงัเอญิทีช่ ือ่ตระกลูคลา้ยคลงึกบัตระกลู CAPULET ของจเูลยีต แตด่ว้ยความที่

กระแสของละครดัง คนก็เลยอนิจัดเมอืงนีก้เ็ลยถกูพัฒนาใหเ้ป็นทีท่อ่งเทีย่ว อยา่งไรก็ตามบา้นหลังนี้

สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที1่3 และไดเ้มอืงนีก้เ็ลยถกูพัฒนาใหเ้ป็นทีท่อ่งเทีย่ว อยา่งไรก็ตามบา้นหลังนี้

สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที1่3 และไดท้ าการปรับปรงุใหมใ่นศตวรรษที ่20 โดยเพิม่ระเบยีงซึง่เป็นทีท่ีโ่รมิ

โอสารภาพรักกบัจเูลยีตในบทประพันธอ์กีทัง้ยงัเป็นเหตผุลหนึง่ทีท่ าใหห้ญงิ สาวจากทั่วโลก 

พากนัมาทีน่ี ่ยนืรมิระเบยีงแหง่นี ้และดืม่ด า่กบับรรยากาศทีเ่ขยีนขึน้เมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นเพือ่จนิตนาการ

ถงึโรมโิอของพวกเธอ… 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (VENICE) (120 กม.) หนึง่ในเมอืงทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีเป็นเมอืงที่

รูจ้ักกนัในดา้นของความเจรญิรุง่เรอืงทางประวตัศิาสตร ์และศลิปะทีไ่ดรั้บหลายฉายาวา่ ราชนิแีหง่ทะเล

อาเดรยีตรกิ (QUEEN OF THE ADRIATIC) เมอืงแหง่สายน ้า (CITY OF WATER) เมอืงแหง่สะพาน 

(CITY OF BRIDGES) และเมอืงแหง่แสงสวา่ง (THE CITY OF LIGHT) อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีโ่รแมนติ

กเมอืงหนึง่ในยโุรปทีไ่มเ่หมอืนเมอืงใดในโลกไมม่กีารอนุญาตใหร้ือ้ส ิง่กอ่สรา้งเกา่ ไมม่รีถยนตม์แีตเ่รอื

ทีจ่ ากดัไมใ่หเ้สยีงดัง ดังนัน้ทั่วโลกจงึหลงใหลมนตเ์สน่หอ์นัสนุทรยีข์องเวนชิตลอดมา...  

 

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืสู ่เกาะเวนสิ ...ชมจตัรัุสซานมารโ์ค จัตรัุสทีส่วยงามทีส่ดุในอติาล ีผ่านชมมหาวหิา

ซานมารโ์คพระราชวังดอจสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่แกม่ากวา่ 800 ปีมาแลว้เมือ่สมยัเวนชิยงัเป็น สาธารณะรัฐอสิระ

ซึง่เคยร ่ารวย และมอี านาจมหาศาล และเคยสง่ใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไปเมอืงจนี...อสิระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศัย 

*.*.*. (ทา่นใดตอ้งการน่ังเรอืกอนโดลา่ กรณุาแจง้หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้ คา่เรอืทา่นละ 20 ยโูร น่ังได ้6 

ทา่น) *.*.*.  

 

แลว้น าทา่นกลับสูฝ่ั่งเมอืงเวนสิ เพือ่เดนิทางสู ่เมอืงโบโลญญา่ (BOLOGNA) (154 กม.) เมอืง

ประวัตศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นทอ่งเทีย่วและเป็นเมอืงหลวงของแควน้ เอมเีลยี-โรมญัญา (EMILIA-

ROMAGNA) เป็น 1ใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ีโดยตัวเมอืงนัน้ตั่งอยูใ่นหบุเขาโป ทางตอนเหนอื

ของประเทศอติาลโดยตัง้อยูร่ะหวา่งแมน่ ้าโป กบั เทอืกเขาแอเพนไนนย์งัเป็นหนึง่ในเมอืงยคุกลางที่

ไดรั้บการเกบ็รักษาไวด้ทีีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป… 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก  AC HOTEL BY MARRIOTT BOLOGNA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง          โบโลญญา่ - ฟลอเรนซ ์- ปิซา่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(FLORENCE) (112 กม.) 

เมอืงแหง่ดอกไมบ้าน ต านานแหง่บา้นเกดิของศลิปินชือ่ดัง

กอ้งโลก เชน่ ลโีอนารโ์ด ดารว์นิช ีไมเคลิ แองเจโล และ

ทา่นศลิป์พรีะศร ีอดตีเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอติาลกีอ่นจะ

ยา้ยไปอยูก่รงุโรม เมอืงทีม่คีวามเจรญิมัง่คั่งทางการคา้และ

เศรษฐกจิ เป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามจนทา่นจะหลงใหล และ

ถอืเป็นเมอืงตน้ก าเนดิศลิปะแบบเรเนอซองสอ์กีดว้ย  

 

....น าทา่น ชมยา่นเมอืงเกา่ ชมดโูอโมป่ระจ าเมอืงทีม่คีวามงดงามตามแบบเรเนอ

ซองส ์  

สะพานแวคคโิอสญัลักษณ์ของเมอืงฟลอเรน้ซ ์เดนิผา่นรา้นคา้ และสนิคา้ทีว่างขาย

อยูม่ากมายทีล่อ่ตาลอ่ใจจนทา่นอดใจไมไ่ด ้จัตรัุสซญิญอเรยี และรปูปัน้ของเดวดิ 

ชายหนุ่มรปูงามทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุในต านานสญัลกัษณ์ของการปลดปลอ่ยเสรภีาพ 

ทีแ่วดลอ้มไปดว้ย สถาปัตยกรรมชิน้ส าคัญตา่งๆมากมาย

จนไดฉ้ายาวา่เป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ จตัรัุสซานตาโกร

เช ่สถานทีฝั่งศพของไมเคลิแองเจโล ... 

 

น าทา่น ถา่ยภาพกบัจอตโต แคมพานลี ี(GIOTTO’S CAMPANILE) หรอืจอต

โต เบล ทาวเวอร ์(GIOTTO’S BELL TOWER) หอระฆงัทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของ

มหาวหิารฟลอเรนซ ์ถกูสรา้งขึน้ในรปูแบบสถาปัตยกรรมโกธคิ ดว้ยความสงู

ประมาณ 84.7 เมตร (277.9 ฟตุ) ตัวหอคอยถกูตกแตง่ดว้ยรปูปัน้ รปูแกะสลกั

อยา่งงดงาม และไมไ่กลจากกนันักจะเป็นทีต่ัง้ของหอท าพธิศีลีจุม่ (FLORENCE BAPTISTERY) เป็น

อาคารทางศาสนาทีม่สีถานะเป็นโบสถข์นาดเล็กเป็นหนึง่ในอาคารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง โดยหอแหง่นีถ้กู

สรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1059 – 1128 อสิระใหท้า่นชมเมอืง… 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (PISA) (110 กม.) เป็น

เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นแควน้ทัสคาน ีรมิฝ่ังทะเลใกลป้ากแมน่ ้าอารโ์น

ทีไ่หลมาจากเมอืงฟลอเรนซ ์รุง่เรอืง สงูสดุในชว่งศตวรรษที ่

11-12 เมือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ . 

 

น าทา่น ชมหอเอนเมอืงปิซา่ (LEANING TOWER OF PISA) ที่

ข ึน้ชือ่ในดา้นความสมัพันธข์องการสรา้งกบัแรงโนม้ถว่งของตัว

อาคารทีส่มดลุกนัโดยบงัเอญิจนไดช้ือ่วา่ เป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกสมยักลางและเป็น

สญัลักษณ์อยา่งหนึง่ของอติาล.ี.. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก NH PIZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    ปิซา่ - โรม - ซอรเ์รนโต ้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (ROME) (370 กม.) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของอติาล ีทีม่ทีัง้ความ

เกา่และความใหมซ่อ้นแทรกอยูด่ว้ยกนัอยา่งกลมกลนื ตัง้อยูบ่นแควน้ลาซโิอ (LAZIO) ตรงชว่งกลาง

ของประเทศมแีมน่ ้าไทเบอร ์(TIBER) ไหลผา่นกลางเมอืง โรมจงึถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น สถานทีส่ าคญั 

และเมอืงเกา่โรมนัจะอยูท่างฝ่ังขวาของแมน่ ้าสว่นฝ่ังซา้ยเป็นรัฐวาตกินั และเขตทราสเตเวเร 

(TRASTEVERE) ซึง่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของผูม้ฐีานะ และปัจจบุนัเป็นแหลง่รา้นอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆ  

ทันสมยั… 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสู ่เมอืง

ซอรเ์รน

โต ้ (SORRENTO) 

(160 กม.) ทีม่า

ของเพลง คัมแบค 

ท ูซอรเ์รนโต ้ และ

เป็นบา้นเกดิของ
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เอนรโิก คารโูซ (ENRICO CARUSO)  นักรอ้งโอเปราชือ่ดัง เป็นเมอืงในฝันทีง่ดงามล ้าเลศิ เมอืงทีม่ี

ทัศนยีภาพสวยงาม โดยเฉพาะเวลาตอนทีพ่ระอาทติยจ์ะลับขอบฟ้า … 

 

น าทา่น ชมเมอืงซอรเ์รนโต ้ เมอืงตากอากาศเล็กๆ รมิอา่วเนเป้ิล แตช่ือ่เสยีงของเมอืงในฐานะเมอืง

ทอ่งเทีย่วของอติาลนัีน้ไมไ่ดเ้ล็กตามขนาดของเมอืง ตวัเมอืงตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงู และไลร่ะดับลงมาตาม

ความลาดชนัจนลงมาถงึระนาบเดยีวกนักบัหาดทรายสเีทาทีไ่ดรั้บการจัดระเบยีบไวอ้ยา่งเรยีบรอ้ย และมี

ชายฝ่ัง Amalfi ทีเ่ลยีบรมิทะเลไปตามหนา้ผายาวถงึ 50 กม…… 

 

น าทา่น ชมจัตรัุสทาซโซ ่(PIAZZA TASSO) ตัง้อยู่

บรเิวณใจกลางเมอืง เป็นจัตรัุสทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนัของ

รา้นรวงทีต่ัง้เรยีงรายตลอดสองขา้งทางของถนนสาย

ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นชอ้ปป้ิงสตรทีอนัมชีือ่เสยีงของเมอืง

ซอรเ์รนโต ้พรอ้มทัง้ยงัไดช้มวถิชีวีติของผูค้นพืน้เมอืง

ทีน่ยิมมาน่ังจบิกาแฟ หรอืมาน่ังพดูคยุสงัสรรคก์นัใน

รา้นอาหาร น าทา่นชมบรเิวณโดยรอบจัตรัุสทาซโซ ่ที่

เต็มไปดว้ยโบสถ ์วหิารทีม่คีวามโดดเดน่งดงามเป็น

เอกลักษณ์ดว้ยรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบบารอค  

อสิระทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย… 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  MICHELANGELO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง    โซเรนโต ้- เปสตมุ - มาเทรา - อลัเบโรเบลโล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเปสตมุ (PAESTUM) (95 

กม.) เป็นแหลง่โบราณคดเีกา่แกส่มยักรกีโบราณ ชือ่

เดมิแบบกรกีคอื 

POSEIDONIA 

กอ่ตัง้ในชว่ง 600 ปี

กอ่นครสิตกาล  ... 
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น าทา่น ชมแหลง่โบราณคดซีึง่เป็นซากปรักหกัพังของวหิาร 3 หลัง คอื วหิารอธน่ีา, วหิารเฮรา่ และวหิาร

โพไซดอน โดยวหิารอธน่ีามขีนาดเล็กทีส่ดุและตัง้อยูโ่ดดเดีย่ว สว่นอกีสองวหิารอยูคู่ก่นั วหิารเฮรา่ หรอื 

BASILICA ซึง่เป็นโครงสรา้งทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุในบรรดาวหิารทัง้สามซึง่ยงัคงอยูใ่นสภาพทีด่ ี

จนเป็นสถาปัตยกรรมของอาณานคิมกรกีในศตวรรษที ่6 ทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ นอกจากวหิารแลว้ ยงัมซีาก

อาคารบา้นเรอืนรวมถงึพืน้กระเบือ้งโมเสคชิน้เล็กๆ, AMPHITHEATRE ขนาดเล็ก, FORUM และอืน่ๆ… 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิสู ่เมอืงมาเทรา (MATERA) (185 กม.) เมอืงโบราณเล็กๆ ทางตอนใตข้องอติาลมีี

ความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ซึง่ตัง้อยูใ่นแควน้บาซลีกีาตา (BASILICATA) ของประเทศอติาล ีไดรั้บ

ขนานนามวา่เป็นเมอืงใตด้นิหรอื เมอืงมนุษยถ์ ้า เมอืงนีส้รา้งอยูใ่นหนิ และผูค้นอาศยัอยูใ่นบา้นหนิ

โบราณทีเ่ป็นถ ้าทีเ่รยีกวา่ ซาสซ ี(SASSI) มานานหลายศตวรรษ ซึง่องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็น

มรดกโลก… 

 

จากนัน้น าทา่น ชมเมอืงมาเทรา เมอืงนีจ้ะมสีองสว่นคอืสว่นเมอืงเกา่และสว่นเมอืงใหมท่ีรั่ฐบาลพยายาม

อพยพผูค้นใหม้าอยูท่ีเ่มอืงใหม ่แตก่็ยงัมพีลเมอืงบางสว่นยงัคงอาศัยอยูใ่นถ ้าหนิของเมอืงเกา่ ชมยา่น

เมอืงเกา่ สมัผัสชวีติทา่มกลางเขาวงกตทีม่ทีางเดนิ

ขนาดเล็กทีป่ดูว้ยหนิ บนัไดสงูชนั และถนนทีค่ด

เคีย้วตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืน

อนัแสนเกา่แก ่ไมม่สีถาปัตยกรรม หรอืพระราช วัง

ทีส่วยงามใดๆ มแีตบ่า้นชอ่งทีม่อียูต่ามถ ้าทีเ่รยีกกนั

วา่ ซาสซ ี(SASSI) และ โบสถร์เูปสเตรยีน ทีข่ดุไว ้

ตามโขดหนิในยคุกอ่นประวตัศิาสตร ์ยเูนสโกได ้

ก าหนดใหเ้ป็นถิน่ฐานทีม่วีฒันธรรมทีค่วรเก็บรักษา

จนไดข้ึน้เป็นมรดกโลก…. 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอลัเบโรเบลโล (ALBEROBELLO) (70 กม.) ตัง้อยูใ่น แควน้ยาทางทศิ

ตะวัน ออกเฉียงใตข้องอติาล ีเป็นเมอืงทีอ่ยูเ่กอืบปลายเกอืกของอติาล ีจงึมทีะเลลอ้มรอบอยูใ่กล ้ๆ  … 

 

น าทา่น ชมหมูบ่า้นกระโจม

หนิ (TRULLI VILLAGE) 

หมูบ่า้นเกา่แก ่รปูทรงแปลก

ตา มเีอกลักษณ์ทางดา้น

สถาปัตยกรรมซึง่มหีลังคา
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บา้นเป็นรปูทรงกรวยเกอืบทกุหลัง  การทีม่รีปูทรงแบบนี ้ทีจ่รงิก็มเีคา้โครงมาตัง้แตส่มยัโบราณ เพราะ

เป็นบา้นทีม่วีวิัฒนาการ การตัง้ถิน่ฐานของคนแถบ GREECE, EGYPT, SARDINIA AND SICILY รอบๆ

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนมกีารตัง้บา้นเรอืนแบบนีม้าตัง้แตร่าวศตวรรษที ่14-15 การทีบ่า้นเมอืงดโูบราณๆนัน้ 

เพราะวสัดทุีใ่ชส้รา้งบา้นเขาใชว้ัสดจุากธรรมชาต ิทีห่าไดร้อบๆน่ันเอง และการกอ่สรา้งก็งา่ยๆ ไม่

สลับซบัซอ้น แตก่็ยงัไมว่ายมตี านาน เกีย่วกบัการ

กอ่สรา้งรปูแบบนีว้า่ เกดิจากการตัง้กฎของ COUNT 

OF CONVERSANO ทีเ่ป็นผูม้อี านาจในการควบคมุ

การกอ่สรา้งในสมยักอ่น เขาออกกฎใหก้ารกอ่สรา้ง

ในยคุนัน้ ใชห้นิเรยีงซอ้นกนั โดยไมใ่ชป้นูกอ่เพือ่ให ้

งา่ยตอ่การรือ้ถอน เพือ่หลกีเลีย่งการเสยีภาษี 

เอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของบา้นแถบเมดเิตอรเ์รเนยีน

นีค้อื การใชส้งีา่ยๆ ดว้ยสขีาวเพยีงสเีดยีว ไมน่ยิมความแตกตา่งโดดเดน่ทีต่อ้งไมเ่หมอืนใคร .... 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  TRULLI HOLIDAY หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง            อลัเบโรเบลโล - ปอมเปอ ี- โรม 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปอมเปอ ี(POMPEI) (325 กม.) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องคาบสมทุรอติาลี

บรเิวณรมิอา่วเนเปิลส ์เมือ่ 2,000 กวา่ปีกอ่น ปอมเปอี

เป็นเมอืงเกา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงอยา่งมาก ในยคุกอ่น

ครสิตศ์ักราชเมอืงปอมเปอนีีอ้ยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของ

กรกีเรือ่ยมา กระทั่งราว 80 ปีกอ่นครสิตศ์ักราชจงึถกู

ยดึครองเป็นอาณานคิมของอาณาจกัรโรมนั 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่น ชมเมอืงโบราณปอมเปอ ีทีถ่กูปกคลมุไวด้ว้ยลาวาเมือ่ครัง้เกดิการระเบดิครัง้ใหญข่องภเูขาไฟวสิุ

เวยีส (MT.VESUVIUS) ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 622 ซึง่ลาวาทีท่ับถมกนันัน้หนาถงึ 6 – 7 เมตร ท าให ้

เมอืงนีห้ายไปทั่วเมอืง ปัจจบุนัมกีารขดุคน้พบ 3 ใน 4 สว่นของเมอืงทัง้หมด จากการตัง้ใจขดุคน้ซากที่

คอ่นขา้งจะสมบรูณ์ของผูค้น สตัวเ์ลีย้งตา่งๆ ทีเ่หมอืนถกูหยดุอยูก่บัที ่ผา่นกาลเวลาอนัยาวนาน ทีย่งับง่

บอกถงึความเจรญิในยคุนัน้ไดเ้ป็นอยา่งดวีา่เคยมฐีานะเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ทีแ่น่นขนัดไปดว้ยรา้นคา้



Page 11 of 18 

 

 

 

ตลาดและหอ้งแถว สนามกฬีา โรงละคร วหิาร โรงอาบน ้าสาธารณะ หอนางโลม โรงแรมหลังจากการขดุ

ส ารวจ ภาพชวีติของชาวโรมนักวา่สองพันปีไดป้รากฏแกส่าธารณะชน เชญิสมัผัสไดถ้งึชวีติทีห่รหูราใน

ปอมเปอ ีและพลังอ านาจของธรรมชาต ิทีไ่มม่ใีครคาดคดิและไมอ่าจหลกีหนไีดท้ัน ดว้ยความมหัศจรรย์

ของปอมเปอที าใหเ้มอืงแหง่นี ้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก เมือ่

ปี 1997 นอกจากนีท้ีน่ีย่งัเป็นหนึง่ในจดุหมายปลายทางยอดนยิมของประเทศอติาล ีทีม่ผีูม้าเยอืน

มากกวา่ 2 ลา้นคนตอ่ปี... 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (ROME) (245 กม.)... 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่ัก  NH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง      โรม - ดไูบ - ประเทศไทย 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

 น าทา่นเขา้สู ่นครวาตกินั รัฐอสิระทีป่กครองตนเอง เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ  

 

 เขา้ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปัตยกรรมล ้าคา่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกซึง่

ตกแตง่อยา่งโออ่า่หรหูรา ชมรปูปัน้แกะสลัก เพยีตา้ ผลงานของศลิปินเอก  ไมเคลิแองเจโล เสา

พลับพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรน์นิ ีและยอดโดมขนาดใหญซ่ึง่ปัจจบุนัเป็นสิง่ล ้าคา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของ

อติาล ี… 

  

 จากนัน้ถา่ยรปูทีร่ะลกึดา้นหนา้สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถานเกา่แก ่1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 

เคยเป็นสนามกฬีายกัษ์ทีส่ามารถจคุนไดก้วา่ 50,000 คน และ ประตชูยัคอนสแตนตนิ สญัลักษณ์แหง่ชยั

ชนะและทีม่าของถนนทกุสายมุง่สู่

กรงุโรม  … 

 

 ชม น ้าพเุทรวี ่จดุก าเนดิของ

เสยีงเพลง ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวด์

เทน่ ทีโ่ดง่ดัง ชมความสวยงามของ

งานประตมิากรรมหนิออ่นแบบบาร็อค ซึง่เป็นเรือ่งราวของเทพมหาสมทุร ตามต านานกลา่วไวว้า่หากใคร

ไดม้าถงึน ้าพแุหง่นีแ้ลว้โยนเหรยีญอธษิฐานทิง้ไวจ้ะไดก้ลับมาเยอืนกรงุโรมอกีครัง้หนึง่  
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย  น าทา่นสูย่า่นบนัไดสเปน แหลง่พักผอ่น 

 ของชาวอติาลซี ึง่เต็มไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วหลากหลายเชือ้ชาต.ิ..อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมกนัอยา่งเต็มที ่

 อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย.... 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิกรงุโรม เพือ่เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย  

20:50 น.       (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK96/EK372 

*.*.*. เปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ : 0530-0930*.*.*. 

 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง               ประเทศไทย 

 

18:40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ….. 

 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืความปลอดภัย 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 

อตัราคา่ใชจ้า่ย   

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ พกัเดีย่วเพิม่ 

28 ม.ค.-6 ก.พ. / 4-13 ก.พ. / 11-20 ก.พ.  

25 ก.พ.-6 ม.ีค. / 4-13 ม.ีค. / 18-27 ม.ีค. 25 

ม.ีค.-3 เม.ย. / 1-10 เม.ย. 

99,900.- 

15,500.- 

8-17 เม.ย. / 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย. 

11-20 เม.ย. 
109,900.- 

29 เม.ย.-8 พ.ค. 

6-15 พ.ค. / 20-29 พ.ค. / 27 พ.ค.-5 ม.ิย. 

24 ก.ค.-2 ส.ค. / 7-16 ส.ค.   

21-30 ส.ค. / 28 ส.ค.-6 ก.ย. / 4-13 ก.ย.  

18-27 ก.ย. / 25 ก.ย.-4 ต.ค. / 2-11 ต.ค.   

9-18 ต.ค.   

99,900.- 

16-25 ต.ค. / 23-1 พ.ย. 99,900.- 

6-15 พ.ย. / 20-29 พ.ย. / 27 พ.ย.-6 ธ.ค.  99,900.- 



Page 13 of 18 

 

 

 

4-13 ธ.ค. / 11-20 ธ.ค. 99,900.- 

23 ธ.ค.-1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 109,900.- 

*ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/

หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และคา่วซีา่* 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่วซีา่เชงเกน้ (หากสถานทตูไดก้ าหนดการยืน่วซีา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี

คา่ใชจ้า่ย 

เกดิขึน้ทา่นละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเทา่นัน้) 

8. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

9. คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง  

10. คา่ทปิทกุอยา่ง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก

เกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, 

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอืน่ ๆ  เชน่ ค่าโทรศัพท,์ค่าซกัรดี,มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษฯลฯ ค่าอาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ

คา่บรกิารพเิศษ 

ตา่ง ๆ 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง  

7. คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เกีย่วกบัโควดิ 

***กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการ

เดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้*** 
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เงือ่นไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 31,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  หากทา่นไมผ่า่นการ

อนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเกบ็คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืง

น ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม*** 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเกบ็คา่มดัจ าเต็มจ านวนทกุกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทัวร ์ 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดั

จ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตาม

เงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ

สายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดั

จ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่

แลว้  

 

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ

จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอื

ช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( 

ผูใ้หญ ่) และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้าง

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ

ของสถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท

ฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็

ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
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 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ

ของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยั

ของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอื

ถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่น

ใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุ

รว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวร์

นัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละ

ช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

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

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 
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รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอักคราช

ฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) 

ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ 

มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

 

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 

 


