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06.00 น. พร้อมกันท่ี 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.15 น. เดินทางถึง  

15.55 น. ออกเดินทางสู่  

19.50 น. เดินทางถึง น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • สนามบินมิลาโนมัลเปนซา • เมืองมิลาน  
                   (-/-/-) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองแห่งแฟชั่น น าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า 

หนึ่งในโบสถ์ศริสต์สถาปัตยกรรมกอธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายใน 

วิหารเชื่อกันว่ามีการบรรจุหมุดตรึงไม้กางเขนของจริงท่ีใช้ในการประหารชีวิตพระเยซู บริเวณ

ด้านหน้าตกแต่งด้วยรูปสลักหินอ่อนท่ีวิจิตรเป็นอย่างย่ิง 

 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับช้อปปิ้ งมอลล์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุโรปท่ี 

 ท่ีอัดแน่นไปด้วย แบรนด์ชั้นน าระดับโลก 

ท่ีบางแบรนด์นั้นก็ยังถือ ก าเนิด ณ เมืองแห่งนี้ อาทิ Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, 

Valentino รวมไปถึงแบรนด์เนมท่ีคุ้นหู อีกมากมายอย่าง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski 

วันที่สอง มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • เวโรน่า • เวโรนา อารนีา • บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต • เวนิสเมสเตร้
                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาท้องถิ่น 

จากนั้นเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นสถานท่ีท่ีดึงดูด

นักท่องเท่ียวด้วยเหตุท่ีมีความส าคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเห็นได้งานนิทรรศการประจ าปี

หลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจ้งท่ีสร้างโดยโรมัน เมืองเวโรน่ายังได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.2000 อีกท้ังวิลเลียม 

เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ย่ิงใหญ่

ของอังกฤษและของโลกยังใช้บรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า 

แต่งเป็นละครโศกนาฎกรรมข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1595 เร่ืองโรมิโอกับจูเลียต 
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น าท่านถ่ายรูปด้านนอก  ท่ีมีอัฒจรรย์สมัยโรมันขนาดใหญ่ เคย

ถูกใช้เป็นสนามแข่งขันรถม้าและเวทีต่อสู้ของนักรบกลาดิเอเตอร์ (Gladiators) ต่อมาเม่ือถึงยุค

ฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม (Renaissance) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 อัฒจรรย์โบราณก็ถูกปรับปรุงให้เป็น

สถานท่ีส าหรับชมการแสดงโอเปรา  

 

น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ชมระเบียงแห่งเร่ืองราว 

โรแมนติกท่ีจูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยังมีรูปปั้ นส าริดขนาด

เท่าตัวจริงของจูเลียต 

จากนั้ น  น า ท่ า น เ ดินทา งสู่  

 ( ใ ช้ เ ว ล า เ ดิ น ท า ง

ป ร ะ ม าณ  1 . 2 0  ช ม . )  ฝ่ั ง

แผ่นดินใหญ่ เ มืองหลวงของ

แคว้นเวเนโต 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ 

ห้องอาหารโรงแรม 
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(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านนั่งเฟอร์ร่ีเพื่อเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.20 ชม.) ต้ังอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์กลางของเมืองเวนิส เดิมเมืองเวนิสนั้นเป็นศูนย์กลางของการ

ผลิตแก้วทีสร้างสรรค์มานานหลายศตวรรษ จนถึงช่วงท่ี ช่างฝีมือท่ีอาศัยอยู่ในเมืองได้ตัดสินใจ

ย้ายช่างท าแก้วไปท่ีเมือง Murano และตลอดหลายศตวรรษท่ีผ่านมาท่ีการผลิตแก้วท่ีสร้างสรรค์

ได้กลายมาเป็นมรดกของ Murano เกาะท่ีเต็มไปด้วยเตาเผาสูบน้าออกจากความร้อนและควัน 

เกาะนี้ข้ึนชื่ออย่างมากในการผลิตแก้วอันมีชื่อเสียงโด่งดังท่ีท าให้เมืองเวนิสได้รับการยกย่องว่า 

เป็นศูนย์กลางของการผลิตแก้วคุณภาพเยี่ยมท่านสามารถเลือกชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเคร่ืองแก้ว 

ท่ีมูราโน่ และชอปปิ้ งของพื้นเมืองมากมาย 

  

วันที่สาม เมืองเวนิสเมสเตร้ • เกาะมูราโน • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • 
พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรอีาลโต้ • เทศกาลเวนิส
คารน์ิวัล           (เช้า/กลางวัน/-) 
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จากนั้นน าท่านล่องเรือสู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเว

นิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้า (City of 

Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges) และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เป็น

เมืองท่ีมีคลองส าหรับใช้สัญจรแทนถนนมากกว่า 150 สาย มีสะพานเชื่อมคลองมากกว่า 400 แห่ง 

อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยสีสันแห่งศิลปวัฒนธรรมและดนตรียามค่าคืน 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน

 เดินทางถึง น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส 

เมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอ

เดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง น าท่านเดินชม

ความงามของเกาะเวนิส  น าท่านถ่ายรูปบริเวณ  ท่ี

จักรพรรดินโปเลียนยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกท่ีสวยท่ีสุดของยุโรป และยังเป็นท่ีต้ังของ 

 

มหาวิหารประจ าเขต

อัครบิดรเวนิส สร้าง

ข้ึ น ใ น แ บ บ

สถาปั ต ยกร รม ไบ

แซนไทน์ เนื่ องจาก

ถูกท าลายไปเกือบ

หมดสิ้นในคร้ังท่ีออก

โ ต มั น เ ข้ า ยึ ด  ซึ่ ง
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ภายในโบสถ์นั้นจะมีภาพโมเสกบอก

เล่าเร่ืองราวในคร้ังนั้นอยู่ โดยเซ็นท์

มาร์โกถือว่าเป็นนักบวชท่ีส าคัญในการ

เผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษท่ี 5 

ส าห รับ ตัวมหา วิหารจะเชื่ อม กับ 

คร้ังหนึ่ ง เคยเป็น ท่ีประทับของยุค

แ ห่ ง เ ว นิ ส ค ร้ั ง ท่ี เ มื อ ง นี้ ยั ง เ ป็ น 

สาธารณะรัฐเวนิส ก่อนได้ รับการปรับปรุงเป็น

พิพิธภัณฑ์และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1923 และ

ยังมี หอ

ระฆังสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมใน

ปี 1514 และพังทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกันจะเป็น

ท่ี ต้ังของ 

สะพานซุ้มโค้งท่ีเชื่อมระหว่างพระราชวังดอร์ดและ

เรือนจ า 
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ชมบริเวณ  สะพานข้ามคลองหลักอันเก่าแก่ท่ีสุดของเวนิส ราย

ล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆ ถ่ายภาพกับจุดชมวิวบนสะพาน ท่ีท่านสามารถมองเห็น GRAND CANAL 

คลองท่ีใหญ่ท่ีสุด ผ่ากลางเกาะเวนิส ชมวิถีชีวิตกลางสายน้าของชาวท้องถ่ินท่ีใช้คลองแทนถนน 

พิเศษ!!  น าท่าน  เรือพายสไตล์เวนิสพื้นเรียบแบบด้ังเดิม ซึ่งเหมาะกับสภาพของ

ทะเลสาบเวนิส  ให้ทา่นได้ด่ืมด่าไปกับบรรยากาศของเมืองเวนิสแบบใกล้ชิด (จ ากัดล าละ 4-5 ท่านเท่านั้น) 

 

จากนั้นมีเวลาให้ท่านสนุกกับ  

เทศกาลระดับโลกท่ีจัดข้ึนทุกปีในเมืองเวนิส การแต่งกายของผู้คนใน

เทศกาลนี้จะมีท้ังแบบย้อนยุคแฟนซี ตัวละครในเทพนิยาย หรือสัตว์ต่าง ๆ 

ตามแต่จินตนาการของผู้นั้น ซึ่งสร้างสีสันและความต่ืนตาต่ืนใจให้กับ

นักท่องเท่ียวมารอคอยชมขบวนพาเหรด โดยหน้ากากแบบด้ังเดิมของ

ชาวเวนิสนั้น เป็นหน้ากากท่ีมีสีขาวทรงปลายแหลมคล้ายปากนก แต่เม่ือ

ยุคสมัยเปล่ียนไปหน้ากากก็จะเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยเช่นกัน การ

แต่งกายของผู้คนนั้นก็จะเลือกท่ีให้เข้ากับหน้ากากท่ีสวมใส่ และนอกจาก

การออกมาเดินพาเหรดกันแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดความสวยงาม

ของขบวนพาเหรด และประกวดความสวยงามของหน้ากากอีกด้วย 
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เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยัเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านในเทศกาลเวนิสคารน์ิวัล 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทาง) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองท่ีคร้ังหนึ่ง

เคยเป็นเมืองหลวงของอิตาลี และเมืองหลวงของยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ เป็นเมืองซึ่งเป็นท่ีถือ

ก าเนิดของจิตรกรระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มีเกลันเจโล ลีโอนาโด ดาวินชี่ ราฟาเอล ซานตี 

และอีกมากมาย จากนั้นน าท่านถ่ายรูปมุมสูงของเมืองท่ี 

ซึ่งถือว่าเป็น 1 ในมุมท่ีดีท่ีสุดท่ีจะได้เห็นทัศนียภาพแบบพาโนราม่า บนนี้ท่านจะ

สามารถเห็นกลุ่มอาคารส าคัญๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารฟลอเรนซ์ สะพานเวคคิโอ 

พระราชวังปิติ และยังเป็นท่ีต้ังของรูปปั้ นเดวิดจ าลองอีกด้วย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาท้องถิ่น 

 

น าท่านชมชมความย่ิงใหญ่ และอลังการของ 

 วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมท่ีใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม 

วันที่สี ่ เวนิส • ฟลอเรนซ์ • จัตุรัสมิเกลลันเจลโล่ • มหาวิหารซานตา มาเรยี เดล ฟิโอเร • จัตุรัสเดลลา
ซิญญอเรยี • The mall Outlet • เมืองปราโต้        (เช้า/กลางวัน/-) 
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น าชม 

ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้ น 

อาทิ เช่น รูปปั้ นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain 

of Neptune), วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า 

(Perseus with the Head of Medusa), รูป

ปั้ นเดวิด ผลงานท่ีมีชื่อเสียงของ ไมเคิล แอง

เจโล่ เป็นต้น  

 

จากนั้น น าท่านช้อปปิ้ งท่ี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เอ้าท์เลทหรูท่ีมี

สินค้าแบรนด์เนมคุณภาพเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็น Gucci Versace Prada Armani Bottega Veneta 

Dolce&Gabbana Tory Burch Burberry และอีกมากมาย 

เย็น  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
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(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทาง) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  น าท่านเข้าชม 

ศาสนสถานท่ีส าคัญท่ีสุดของเมือง ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้จะ

ประกอบไปด้วย หอศีลจุ่ม วิหาร และหอระฆัง ซึ่งท่ีนี่มีหอระฆังท่ีโด่งดังระดับโลก นั้นคือ หอระฆัง

เอน แห่งเมืองปิซ่า น าท่านชมบริเวณรอบหอระฆังแห่งนี้พร้อมเก็บรูปเป็นท่ีระลึกกับ 

หอระฆังทรงกระบอก 8 ชั้น  โดยเอกลักษณ์และสาเหตุท่ีท าให้

หอระฆังแห่งนี้ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นคือการท่ีตัวอาคารมีลักษณะเอียงไปทางเหนือ

ประมาณ 3.97 องศา หอเอนแห่งปิซ่าแรกเร่ิมสร้างในปี 1174 แต่เม่ือสร้างข้ึนไปเพียง 3 ชั้น ฐาน

อาคารก็เกิดการทรุดตัวลง เนื่องจากเนื้อดินในบริเวณนี้ไม่มีชั้นหินแทรก ประกอบกับต้ังอยู่ใกล้

แม่น้าอาร์โน ท าให้ดินมีความชื้นและเหลวกว่าปกติ จนท าให้ต้องยุติการก่อสร้างไปกว่า 94 ปี 

จนกระท่ังปี 1272 สถาปนิกนาม จีโอวานี ดี ซีโมเน่ (Giovanni di Simone) ได้มาสานต่อด้วย

เทคนิคการสร้างให้เพดานไม่เท่ากันเพื่อรักษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ต้องยุติการก่อสร้างในปี 1284 

จากภัยสงคราม ก่อนชั้นท่ี 7 ของอาคารจะเสร็จในปี 1319 และตัวหอระฆังถูกเติมจนเสร็จสิ้นเม่ือ

ปี 1372 นับเป็นเวลาร่วม 199 ปี นับจากวันท่ีเร่ิม 

  

วันที่ห้า ปิซ่า • จัตุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปีซ่า • เซียน่า • จัตุรสัเดล คัมโป • มหาวิหารเซียนา • 
โรม                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาท้องถิ่น 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชม.) อีกหนึ่งเมือง

ท่องเท่ียวท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพื่อ

ชม  ท่ีนับว่าเป็นจัตุรัสท่ีมีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง

ในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ

เป็นพระราชวังเก่าท่ีสร้างข้ึนด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์  ต้ังแต่ปีค.ศ.1297  และ 

 อีกหนึ๋งสัญลักษณ์ของเซียนา 

 

จากนั้นน าท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ 

 มหาวิหารเซียนาเร่ิมออกแบบและสร้างเป็นคร้ังแรกระหว่างปี 

ค.ศ. 1215 ถึง ค.ศ. 1263 บนฐานของวัดเก่า แผนผังมหาวิหารเป็นแบบกางเขนละตินโดยมีส่วน

ขวางด้านหนึ่งยื่นออกมากว่าปกติ พร้อมกับโดมและหอระฆัง โดมท่ีต้ังอยู่บนหอแปดเหล่ียมมา

สร้างเพิ่มโดยจาน โลเรนโซ แบร์นินี ทางเดินกลางแยกจากทางเดินข้างด้วยซุ้มโค้งคร่ึงวงกลม 

ภายนอกและภายในตกแต่งด้วยแถบหินอ่อนขาวสลับเขียวด ายกเว้นด้านหน้าท่ีแทรกด้วยหินอ่อน

สีชมพูแก่เกือบแดง สีขาวด าเป็นสีสัญลักษณ์ของเมืองเซียนาซึ่งตามต านานกล่าวว่าเป็นสีของม้า

ของเซเนียสและอาสเคียสผู้ก่อต้ังเมือง 
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น าท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอิตาลีท่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3 ชม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี และเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันท่ีรุ่งเรืองถือเป็น

รากฐานของสังคมและวัฒนธรรมของชาติยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทินตามหลักสุริยะคติ กฎหมาย 

การประชุมในสภาในรูปแบบสาธารณรัฐ เป็นต้น 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 (โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้ องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนการเดินทาง) 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม  ศาสนสถานของคริสต์ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก และเป็นท่ีฝังพระศพของพระสันตะปาปาพระองค์แรกท่ีถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการ

ตรึงไม้กางเขนในสมัยของจักรพรรดิเนโร เม่ือปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนย์รวมท้ังทางกายและทางใจ

ของวาติกัน โดยมหาวิหารแห่งนี้ได้สร้างทับวิหารหลังเดิมท่ีสร้างในสมัยศตวรรษท่ี 4 ออกแบบโดย

มีเกลันเจโลสุดยอดจิตกรร่วมสมัยกับดาวินชี่ ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยหินอ่อน โดยมี

ประติมากรรมชื่อก้องโลกอย่าง ปีเอต้า (Pietà) เป็นรูปปั้ นพระแม่นารีย์ทรงโอบอุ้มพระเยซู

หลังจากสิ้นพระชนม์ ซึ่งท าจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวและใช้เวลาในการแกะสลัก 7 ปี บริเวณ

ด้านหน้าคือ จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ (St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อีก

หนึ่งประติมากรผู้ได้ฉายาว่า สามารถเสกหินอ่อนให้หายใจได้ จัตุรัสสามารถจุคนได้ประมาณ 

60,000 คน ตรงกลางมีเสาโอบีสิสหินแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอียิปต์ ซึ่งเป็นการแสดงถึง

แสงยานุภาพของโรมันท่ีมีต่อประเทศในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนในขณะนั้น (ในกรณมีีพิธี

ด้านใน อาจจะไม่ได้รบัการเข้าชม)  

  

วันที่หก โรม • โคลอสเซีย่ม • น้าพุเทรวี่ • ท่าอากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วินช-ีฟีอูมชีโีน  
           (เช้า/กลางวัน/-) 
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จากนั้น น าท่านแวะถ่ายบริเวณด้านนอก หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟรา

เวียนแอมฟิเธียเตอร์ อีก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก 

เป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโรมัน สร้างข้ึนในสมัยของจักพรรดิเวสปาเซียนในปี ค.ศ. 70 ก่อน

เปิดอย่างเป็นทางการในอีก 10 ปีต่อมา

ในสมัยพระเจ้าไททัส เป็นสนามกีฬาท่ี

จะเป็นการประชันการต่อสู่ระหว่างเหล่า

นักรบกลาดิเอเตอร์ด้วยกันเอง และกับ

สัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต ช้าง แรด เป็นต้น 

โดยบ้างก็กล่าวกันว่าการต่อสู้ในโคลอส

เซี่ยมท าให้สัตว์บางชนิดแทบจะศูนย์

พันธ์ุเลยทีเดียว การสร้างอาคารแบบ

อัฒจันทร์กลม 3 ชั้นขนาดใหญ่แห่งนี้ยัง

ถือว่าเป็นการผลิตซีเมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอีกด้วย จากนั้นน าท่านถ่ายรูปด้านหน้ากับ 

อดีตศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของอาณาจักรโรมัน โดย

บริเวณนี้นั้นเป็นท่ีต้ังของประตูชัย 2 แห่ง ท่ีเป็นต้นแบบของฝร่ังเศส นั่นคือ ประตูชัยคอนสแตน

ติน สร้างข้ึนในคร้ังท่ีพระเจ้าคอนสแตนตินได้ชัยชนะเหนือพระเจ้าแมกเซนเทียส และประตูชัย

ไททัสท่ีสร้างข้ึนหลังจากได้รับชัยชนะเหนือเมืองเยลูซาเล็มในปีค.ศ. 81 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาท้องถิ่นด้วย  

น าท่านชมความงามของ  ท่ีมักกล่าวกันว่าเป็นน้าพุท่ีสวยท่ีสุดแห่ง

หนึ่งใน โลก น าท่านเดินชมและถ่ายรูปบริเวณ  บันไดท่ีกว้างท่ีสุดใน
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ยุโรป เชื่อมระหว่างจัตุรัสสปังนา กับโบสถ์ทรีนิต้ี นอกจากนั้นยังมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายให้

ท่านได้เลือกสรรค์อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, 

DIOR, Balenciaga เป็นต้น แต่หากสนใจชิมกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นต าหรับ ก็มีร้านกาแฟมากมายให้

ท่านได้ล้ิมลอง 

 

เย็น

ได้เวลาอันสมควร 

 เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท าการคืนภาษี (Tax Refund) 

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่  **บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 

05.30 น. ถึง  เพื่อรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทางสู่  

18.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรอือาจะมีการ

ปิดปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทาง

บรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดย

แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

วันที่เจ็ด สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ        
                 (-/-/- ) 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสรมิเตียง) 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

15 – 21 ก.พ. 2566 26+1 85,999 85,999 84,999 14,000 

ราคารวมค่าวซี่า ทิปไกด์ท้องถ่ิน ค่าเข้าแต่ละสถานทีต่ามโปรแกรมเรยีบรอ้ยแล้ว 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 

กรณีท่ีมีต๋ัวเคร่ืองบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์ 20,000 บาท 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

*** การนัต ี15 ท่านออกเดินทางพรอ้มหัวหน้าทัวรค์นไทย*** 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีท่ีโรงแรมไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง

เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 
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กรณมีวีีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

**ทิปหัวหน้าทัวร ์ไมบ่ังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 



BT-EUR233_EK 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน

ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการย่ืนวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  
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• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก 

ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, ห้องพัก

ท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึง

จะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 
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10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

โรงแรมที่พักและสถานทที่องเที่ยว 

❖ ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าใหท้่านเปิดห้องพักเปน็แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้หอ้งพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านัน้ 

❖ บางสถานท่ีในยุโรปอาจปดิในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหลา่นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนกอ่นเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
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➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวซี่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร-์อาทิตย์ 

และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรอื อาจช้าหรอืเรว็กว่าก าหนดข้ึนอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 
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